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skulptūrinį projektą
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Pokalbis su skulptoriumi Ramojum Mozoliausku
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UŽKLIUDŽIUS
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Ramojus Mozoliauskas Prisikėlimo skulptūros detalė.
Visa skulptūra Šiuo 'metu jau yra Įmontuota Chicagos lenkų Prisikėlimo tResurrection) kapinių mauzo
liejaus sienoje. Detalės kairėje, viršuj matome ir patį autorių.

milžiniškas darbas labai bran
giam pastatui, tai buvo padary
tas uždaro pobūdžio konkursas 
tarp kelių skulptorių (iš Chica
gos, Detroito, N.Y. ir Notre Da- 
me), kurie jau anksčiau buvo pla
čiau žinomi panašios srities skulp
tūroj. Tarp jų, palyginant, aš 
buvau “naujokas”. Tema buvo 
duota labai aiški, visiem ta pati 
— “Prisikėlimas” priekiniam įė
jimui, kadangi pats mauzoliejus 
vadinasi “Prisikėlimo” vardu, ir 
“Nukryžiavimas” užpakaliniam 
įėjimui. Reikėjo paruošti savo 
projektus maždaug 1 inčo ska
lėj, kiekvienai pusei atskirai, su 
visais apskaičiavimais, ir prista
tyti nurodytu laiku. To konkur
so rezultatai galėjo būti tokie: 
negauni nieko, gauni tik vieną 
kurią pusę (toks man atrodo, ir 
buvo užsakytojų planas) arba lai
mi abi puses.

Maždaug po pusmečio' lauki
mo, gavau iš Detroito architek
tūros firmos laišką, kuriuo iš 
pradžių ir man pačiam sunku 
buvo patikėti: man atidavė abi 
mauzoliejaus puses.

— Tokiu atveju ar užsakyto
jai pateikia kokius nors savo pa
geidavimus? Jei taip, ar pageida
vimai netrukdo Jūsų pačių kūry
biniam polėkiui? Ar užsakytojai 
patys prisitaiko prie Jūsų vieno
kio ar kitokio projekto? O gal 
tokiais atvejais reikia vienų ir 
antrų glaudaus bendradarbiavi-

Pastaruoju metu Chicagos len
kų kapinėse pastatytame mauzo
liejuje reikėjo įkūnyti kolosališką 
skulptūrinį projektą. Konkurso 
keliu darbas atiteko lietuviui skul
ptoriui Ramojui Mozoliauskui. 
Mūsų meno raida besidomintiem 
jis yra jau gerai pažįstamas. Ta
čiau čia minimo fakto proga ne 
pro šalį bus prisiminti, kad skulp
torius yra gimęs Lietuvoje 1925 
metais, pokario metais Vokietijo
je lankė Freiburgo “Ecole dės 
Arts et Metiers”, skulptūros sky
rių mokykloje baigdamas 1950. 
Atvykęs į JAV, apsigyveno Chi
cagoje.

Dabar, kada ne tik laimėtas 
konkursas, bet jau sukurtas ir į- 
kūnytas pats didžiulis skulptūri
nis ansamblis, užkalbiname čia 
skulptorių Ramojų Mozoliauską 
šio projekto ir aplamai šiandie
ninės skulptūros temomis.

— Sakykite, kaip tokį kolosa
lišką darbą Jums teko paimti į 
savo rankas? Ar tai buvo laimė
ta kokio nors konkurso keliu ar 
šiaip tiesiog buvo kreiptasi į Jus? 
Jei tai buvo pastarasis atvejis, tai 
kokiu būdu Jūs ir Jūsų kūryba 
laimėjo tokį prestižą, kad į Jus 
nukrypo milžiniškų skluptūrinių 
užmojų akys?

— Jau eilę metų pragyvenu 
vien iš skulptūros, daugiausia iš 
stambaus dydžio kapų darbų. To
dėl, kai iškilo šio mauzoliejaus 
skulptūros klausimas, mano kū-

Intriguojąs savo aptarimais, mas versatylumo, rašytojas gali 
skoningu sarkazmu ir taikliais api- išsekti poieškiuose. Didysis pavo- 
bendrinimais P. Min. rašinys jus kaip tik romanistui ir slypi 
“Kodėl skundžiamės ir grąžome temų kaitoj. Romaną veža, ma- 
rankas”, atrodo, parašytas ieš- no galva, ne tema, bet žmogus, 
kančio romanisto pirštais (Kerti- kuris yra temoje. Temų alkis ryš- 
nė paraštė, š.m. kovo mėn. 13 kus probėgšminėj lektūroj. Ten 

ta problema sudaro kūrinio išei
ties punktą. Bet, jeigu tema yra 
spalvinga, egzotiška, triuškinan
ti naujovė, kita mintis ateina, 
kada aplinką išnagrinėjame: ar 
yra veikale žmogus. Ta pati te
ma nėra ta pati, įvairiems savo 
psichine struktūra ar savo tem-.ryba šio projekto vykdytojams 
peramentu asmenims sueinant ’ 1 ‘ '
su ta pačia tema. Nemirtingasis 
meilės trikampis yra nuzulinta 
tema. Bet kai kada ir ta tema 
įgauna naujovę, kaip tik dėl to 
trikampio dalyvių specifikos.

Temų teikimu jau gana liūd
nai užsirekomendavo okupuotos 
Lietuvos literatūriniai dirigentai. 
Temų davimas, tai yra noras gy
vinti ir įvairinti rašinius, neat
nešė gerų rezultatų. Paklusęs te
mai, žmogus parklupo kūrinyje; 
jis neišsitiesė visu savo ūgiu ten 
nė E. Mieželaičio išgarsintame 
“Žmoguje”. Mūsų visuomenė, 
kaip puikiai pastebi P. Min., taip 
pat turi savo švelnų diktatą. Tas 
diktatas, tartum aukščiau paci- 
tuotasai Maupassant, kartoja: j 
duokite naujovės, duokite įvairu-j 
mo ir išbėginio iš dusinančios 
kasdienybės. Šitas pageidavimas 
išblaško rašytoją. Jeigu jis mė
gintų tenkinti skaitytoją, jis tu
rėtų, kaip čigonas, kraustytis iš 
vietos į vietą, iš vienos aplinkos 
į kitą aplinką. Jis vaikytųsi kolo
rito, pamiršęs kontūrus.

Ar mes negalime temos sąvo
kas sujungti su metodu, kuriuo 
vaizduojamas žmogus? Šita savy
bė romaniste kultivuotina labiau 
už temos atradimo gabumus. Me-
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Tema yra amžina problema 

mene. Tokia ji išlieka, juo la
biau, romane, novelėje ar scenos 
veikale. '“Duokite mums aistros, 
duokite mums nuovylos ir džiu
gesio, ir apmaudo, ir žmogžudžių, 
ir šventųjų”, kadaise rašė Mau- 
passant, “jų nori, jų prašosi skai
tytojas”. “Ateina romano krizė, 
ir tos krizės reikia ieškoti pačia
me romane”, tvirtino Mauriac.

Kalbėdamas apie Prausto hero
jus, Mauriac pripažįsta, kad he
rojai susimaišo su autoriaus ydo
mis ir dėl to nustoją būti savi
mi. Romano atrama jis laiko te
mą, nesumaišytą su autoriaus as
menį mi.

Susidaro dilema, ar gali būti 
tema, kuri yra atsakymas skaity
tojo smalsumui? Ar gali būti te
ma, kuri sustoja atokiau nuo au
toriaus asmens ir tėra tik jo ste
bima ir vaizduojama?

Didžiosięs auditorijos smalsu
mas niekad nebus išsemtas. Ne 
tiktai rašytojas, kaip teisingai 
tvirtina P. Min., gyvena “gan 
nuobodų gyvenimą”. Tokį pat 
gyvenimą gyvena ir skaitytojas, 
paprastas, eilinis knygos mėgėjas, 
kuris ima knygą į ranką, norė
damas išvykos į naują ir ne jo 
kasdienišką gyvenimą. Natūra
lus yra noras susitikti su sudė
tingesniais kaip jis asmenimis. Ir 
dar įdomiau yra pažinti juos ro
mano puslapiuose geriau už patį 
sdve.

Romano tematika yra neaprė
piamas laukas. Bet, besivaikyda-

jau nebuvo svetima. Kadangi tai mo be jokių primestinių varžtų? ūžiami?

loj, ir nė vienas iš mano kole
gų negalėjo nieko praktiško man 
patarti. Pradėjau, kaip jau sakiau, 
nuo mažo modelio, kur 1 inčas 
reiškė 1 pėdą. Tada pasidariau 
sau didesnius skulptūrinius mo
delius, maždaug ketvirtį pilno 
dydžio, ir jau vien tie eskizai bu
vo didesni negu 9 pėdos. Pilno 
dydžio darbas turėjo būti atlik
tas atskiruose gabaluose taip, kad 
viskas gerai sueitų, juos susta
čius į sieną. Pradėjau nuo antro
sios (mažesnės) pusės — “Nu
kryžiavimo”. Kiekviena pusė turė
jo maždaug po 12 gabalų, taigi, 
kol padariau paskutinį, nuo pir
mųjų jau buvo nuimtos formos, 
išgabentos į Kalamazoo, Mich., 
ir ten atlietos betone.

Visų linijų ir formų sujungi
mai turėjo būti daromi, pasire
miant apskaičiavimais iš ketvir
čio dydžio modelių. Daugiausia, 
kiek savo studijoj galėjau sutal
pinti, buvo 4 gabalai. Ir. kai pir
muosius gabalus baigiau, 10 pė
dų pločio durys buvo per siauros 
jiems išvežti. Taigi pirmą sykį sa
vo visą darbą iš karto pamačiau 
jau tik tada, kai jis buvo užkel
tas ant sienos. Kada tie milžiniš
ki gabalai dėjosi vienas ant ki
to, stebėjau .ir kedenau barzdą, 
baimindamasis, ar viskas gerai su
eis, ar atrodys taip, kaip ma
niau, kad turėtų atrodyti. Pats 
prižiūrėjau visą skulptūros užbai-
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Žodžiu, mūsų skaitytojams būtų i — Paprastai tokių darbų užsa
ldomu sužinoti, kaip tokiais at- kyt°ja> jokių ypatingų savo pa- 

...... geidavimų nereiškia, isskyrus tai,veiais panašus klausimai spren- > ji.kad aiškiai pasako darbo temą, 
i Paruošus projektą, jį priima, ar
ba atmeta. Kalbos nėra, pats 
bendradarbiavimas vyksta dar
bo metu, kada reikia įvairiais 
klausimais pasitarti ir išsiaiškin
ti. Ar tai būtų stambus projek
tas, kaip šis, apie kurį čia šne
kam, ar tik privatus Šeimos pa
minklas, mano pagrindinis prin
cipas yra, kad abi pusės būtų pa
tenkintos galutiniais rezultatais. 
O tai tegalima pasiekti, glaudžiai 
bendradarbiaujant ir stengiantis 
vienas kitą suprasti.

— Iš pašalės net sunku suvok
ti, kaip techniškai tokį milžiniš
ką skulptūrinį projektą įkūnijate? 
Kaip iš pirminio eskizo, mažo 
jo modelio sukuriamas ir pasta
tomas visas gigantiškas skulptū
rinis ansamblis? Ar darbas iki pa
skutinio jo atbaigimo vyksta Jū
sų priežiūroje ir Jums pačiam da- 

! lyvąujant? Kas galutinai atbaigia 
■ milžiniškas skulptūras ir jas su- 
i montuoja? Ir kiek laiko trunka vi 
jsam projektui įkūnyti, pradedant 
piešinių eskizais ir baigiant ga
lutiniu pastolių nuėmimu?

— Jei kada tektų vėl susidur
ti su tokio masto darbu, jau tu
rėčiau daugybę atsakymų, kurių, 
šį darbą pradėdamas, neturėjau. 
To negali išmokti jokioj mokyk-Ramojus Moaoliauskus ŠV. Onos skulptūra Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.
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girną iki galo. Žinoma, struktūri
nis sustatymas buvo jau architek
to atsakomybė. Pavyzdžiui, tik 
vienas gabalas, apimąs Prisike
liančio Kristaus krūtinę, svėrė 
maždaug 14 tonų. Taigi, kalbos 
nėra, čia jau reikia specialistų in
žinierių apskaičiuoti jo pritvirti
nimą. Kiti gabalai buvo irgi ne 
ką lengvesni.

Su antrąja puse jau įgijau dau
giau pasitikėjimo savimi ir jau 
lengviau susidorojau, nors ir tai, 
iki paskutinės minutės, daug ner
vų kainavo.

Visam šiam projektui įgyven
dinti, man reikėjo truputį dau
giau negu dvejų metų.

— Kokia būtų Jūsų nuomonė 
apie šiandieninę skulptūros situ
aciją ir jos kryptis pasauline pras
me? Ar Patys asmeniškai pasi
sakytumėte už muziejams ar už 
kasdieniniam gyvenimui kuria
mą skulptūrą, kokia šimtmečius 
buvo ir mūsų lietuviškųjų liau
dies dievdirbių sukurtoji? Kokia, 
Jūsų manymu, būtų muziejinės 
ir gyvenimiškosios skulptūros a- 
teitis, kur ir kaip tą gyvenimiš
kąją šiandien labiausiai galima 
pritaikyti?

— Į Jums rūpimą klausimą at
sakyti vargu ar kas įstengtų. O 
mano asmeniškas pasisakymas 
tebūtų čia mažai ką reiškią žo
džiai. Kiekvienas mato ir žiūri 
savaip. Ir ne nuo kiekvieno nuo
monės priklauso skulptūros ir ap
lamai meno raida. Menas “rie
da” dideliu vieškeliu, sunkiai su
valdomas “trafiko” tarnautojų.

Jūs užsimenate liaudies drožė
jus. O, taip! Liepos kaladė jų 
rankose virto stebuklais^ Juos ka
lė kryžkelėse prie ąžuolų, pačio
se viešiausiose vietose. Tur būt, 
kad kuo daugiau praeivių pama
tytų. Tik ne muziejams. Mano 
darbai taipgi ne toms instituci
joms. Bet man svaigu, pabandžius 
save sugretinti su tais peilio ir 
kalto meistrais. Aš naudoju kitas 
medžiagas, gal tvirtesnes, patva
resnes, bet tai tik esamojo laiko 
padarinys.

Muziejaus troškumui mano 
darbai lyg ir nepatogūs, sa
kykime, — per dideli. Tačiau sau
lėje ir vėjo pagairėje jiems yra 
pakankamai vietos.

— Kiek žinome, patys impo
zantiškiausi Jūsų darbai yra at
likti užsakytojams nelietuviams.

• (Atkelta iš 1 psl.) 
todas, kuriuo romanistas eina į 
dilemos sprendimą, keičia temos 
alkį. Ideologinis tūris, stebint sa
vo herojus, ir erudicinis išsamu
mas, liečiant herojaus psichę tos 
pat temos apimtyje, nušalina te
mos reikšmę, nes į kūrybos lauką 
įžengia rašytojo asmuo. Jis, kaip 
kūrybinio akto vykdytojas, atsa
kingas už temos “nenuzulinimą”, 
nors ji ir būtų sena, kaip anas 
meilės trikampis. “Anna Kareni- 
na” ir “Madame Bovary" roma
nai nėra identiški ne dėl temos, 
bet dėl herojų traktavimo. Tema 
ten “nuzulinta”, bet autorių 
vaizdavimo būdas atgaivino te
mą. I tą pačią patalpą įžengė ki
ti žmonės ir, užmiršę stebėti sie
nas, mes stebime žmones.

Man atrodo, kad temų įvairu
mo tema yra sukomercintos kny
gų rinkos rūpestis. Autoriams pa
vojinga rūpintis ta tema, nes tai 

ne jų srities darbas.

Kai milžinišką skulptūrinį projektą
laimi lietuvis

Aplamai, Chicagos apylinkėse, 
jei taip galima pasakyti, ant lie
tuviškojo rūpesčio pagrindo pas
taruoju metu tepastatyta itnpo- 
zantiškesnio pavidalo ir viešoje 
vietoje tik skulpt. J. Bakio “Li
tuanica”, Beverly Shores parke. 
O ką Jūs galvotumėte apie ką 
nors skulptūrine prasme didinges
nio kad ir čionykštėse Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse ar pie
velėje prieš šiuo metu statybo
mis praplečiamą Jaunimo centrą?

— Pora kartų buvau pakvies
tas ir įvairių lietuvių grupių, ku
rios turėjo sumanymus pravesti 
tam tikrus skulptūrinius projek
tus. Tuo viskas ir pasibaigė (iš
skyrus dr. Griniaus paminklą, ku
ris buvo įgyvendintas bendromis 

‘lietuvių pastangomis).

Man labai malonu, kad galų 
gale skulpt. Juozui Bakiui susida
rė sąlygos realizuoti tikrai impo
zantišką darbą, kuris buvo sukur
tas lietuvio lietuviams.

Aš manau, kad viena iš ma-nors lietuviško ar lietuviams pa-

Milžini.škos Ralmojaus Mozoliausko skulptūros atskiri gabalai šitaip 
yra keliami ir įmontuojami į bendrą skulptūrinę visumą. Čia regimu 
prisikeliančio Kristaus detalė viena sveria 14 tonų.

Kad ir kaip keisdami tematiką, 
mes neišvengsime epochos ženk
lo kiekviename nuoširdžiai atvi
rumo ženkle parašytame veika
le. Tai klausimas: kur eina žmo
gus? Ar už jo siekių akiračio sly
pi nauja realybė? Ar miražinė 
utopija? Ar kelias, kuriuo jis ei
na, tikras? Ar santykis savo tar
pe yra tas, kurį diktuoja tiesa?

Tuo įvairi tematika, įvairūs 
vaizdavimo būdai ir sueina į vie
ną, pirmapradį epochos taką. Te
mos eina epochos ženkle. Atvi
riausias kūrinys tampa liudijimu, 
išpažintimi. Kūrinys yra žmogus, 
autorius. Ir tada literatūra tam
pa gyvenimo problemų, tiesų at
radimo ir praradimo grandine. 
Už tematikos tvorų matome žmo
nių siluetus. Tuos siluetus stebė
jo Homeras ir Šekspyras, Krėvė 
ir Mačernis.

Vidinis rašytojo pasaulis ta
čiau perkuria tuos siluetus. Silu
etai nėra fotografija. 

no geresnių didesnės apimties 
skulptūrų stovi Lietuvių Šv. Kazi
miero kapinėse (šv. Ona), ne
skaitant jau skulptūrų apie kop
lyčią, Varpo paminklo ir nema
žai privačių paminklų.

Jeigu aš su noru dirnu svetim
taučiams, tai su dvigubu noru 
dirbčiau lietuviams. Bet vien tik 
techniškoji skulptūros pusė yra 
kur kas daugiau komplikuota ne
gu paveikslo įrėminimas ar dro
bės užtempimas, todėl visa tai y- 
ra surišta jau su stambesnėm iš
laidom.

Iki šiol, po to kai vyskupija 
perėmė visas Chicagos katalikų 
kapines, ir lietuviškose šv. Kazi
miero kapinėse visi stambesnio 
masto (ne privatūs) meno dar
bai yra finansuojami Chicagos 
arkivyskupijos. Gal būt, todėl ir 
buvo-galima ką nors stambesnio 
padaryti. Ateityje, turiu vilties, 
gal bus daugiau ir lietuviškesnių 
skulptūrų, kur kitur tiktų ką

Tema tačiau yra paranki 
lakoniškai pristatyti veikalą. 
Sitai taip pat aiškiai ma
tyti ir, sakysim, dvidešimtojo 
Draugo romano konkurso proga 
išleistame leidinėlyje. Smalsumo 
dėlei peržvelkim dvidšimties ro
manų temas: psichologinis roma
nas; romanas iš pirmojo bolše
vikmečio; tremtinio išgyvenimo 
romanas; kaimo mergelės gyveni
mo knyga tarp pavasario žiedų 
ir rudenio audrų; dviejų tikrovių 
romanas; spalvingas Žemaitijos 
bažnytkaimio gyvenimas; žmo
gaus meilė iškyla ne tik kaip pa
laima bet ir grėsmė; romanas iš 
Vinco Kudirkos gyvenimo; roma
nas, vaizduojąs vieną modernaus 
gyvenimo iškarpa; romanas ieš
kančio išsigelbėjimo karo audro
se; romanas iš senosios lietuvių 
praeities; iš lietuvių gyvenimo 
Lietuvoje ir Prancūzijoje, istori
nis romanas iš karaliaus Min
daugo laikų; niuansuotas ir lyriš
kai išgyventas jaunuolės roma
nas mažame miestelyje; psicholo
giniai lūžiai gyvenančiojo did
miesčio sūkury; Nepriklausomos 
Lietuvos kylantis ir daug žadan
tis kaimas; romanas iš trijų tau
tybių žmonių gyvenimo Ameri

Ramojui Mozoliauskas Nukryžavimas
Skulptūra Chicagos- lenkų Prisikėl-lmo kapinių (mauzoliejaus sienoj

daryti, manau, čia ne aš turė
čiau spręsti.

— Ką šiuo metu kuriate, pa
baigę tą milžinišką skulptūrinį 
ansamblį Chicagos lenkų kapi
nėse, ir ar atsirastų ūpo ir laiko, 

jei angažuotų panašiems dar

koje; giliai išgyventas pavergtų
jų ir pavergėjų pasaulis okupuo
toje Lietuvoje; Marųuette Parko 
lietuvių gyvenimas šio šimtme
čio pradžios atsiminimų mistiško 
laukimo fone ir psichologinis 
žvilgsnis į komunizmo sistemoje 
palūžusio žmogaus vidaus gyve
nimą...

Tai “Draugo” premininkai, o 
kur dar per šimtą kitų romanų, 
išleistų greta konkursą laimėju
sių veikalų, kur kitų leidyklų pro
dukcija?

Ši “Draugo” jubiliejinio leidi
nio temų grandinė, kurią tyčio
mis atkartojome čia, pati savai
me liudija, kad temų alkio išei
vijos rašytojas kaip ir nejaučia. 
Ir iš tikrųjų, kur jam tą alkį jaus
ti. Laisvės saulė palaimingą ini
ciatyvos daigams.

Esminis klausimas kyla: ar iš
eivijos rašytojas davė specifišką
jį išeivijos romaną, kuris, nori — 
nenori, išeivijos sąlygose turi bū
ti kitas, skirtis net ir nuo laisvo
je Lietuvoje sukurto veikalo. Ta 
specifika turi įžengti į lietuvių li
teratūros istoriją savo atskira rub
rika, savo atrastu koloritu, savo 
nepakartojama svarstymų arena. 

bams ir saviškiai lietuviai?

— Per tuos dvejus metus, kol 
baigiau mauzoliejaus darbą, ap
leidau kitus darbus. Kai kurie už
sakymai gulėjo net nepajudinti, 
ir labai buvau nustebęs žmonių 
supratingumu, esu dėkingas jiem

Tai viskąs įmanoma, kada te
moje viešpataus žmogus ir tasai 
žmogus bus išplėštas iš autoriaus 
liudijimo, temperamento ir epo
chai atsi liepiančios dvasios.

J. Gld.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susltaru. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. \VAIbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medinai Building) Tel. LU 5-«446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
lei neatsiliepia skambuti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 We«t 63rd Street
Kampas 63-čios ir Cailfornla

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakare 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

už jų kantrybę. Dabar bandau 
pasivyti, kur esu atsilikęs, o nu
griebtu laiku darau keletą skulp
tūrų pats sau, daugiau laisves
nių formų iš suvirinto metalo. 
Po tokio ilgo darbo su milžiniš
komis masėmis ir formomis, lyg 
ir sunku persimesti prię smul
kesnių darbų. O jei tektų kada 
nors panašaus dydžio darbą at
likti saviems lietuviams, tai jau 
ūpo ir laiko tikrai netrūktų.

Mes nerasime Dievo šiame gy
venime, ir tai gyvenimą daro 
tragišką; bet nustoti Dievo ieš
koti — padarytų gyvenimą be
prasmiu. - M. F. M ickey

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. 695-053 — Elgir.

425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71 st Street
Vai., pirm., ketv.. i iki 7 popiet: 
intr., penkt. 1-5, treč. ir SeSt. tik 
hubI tarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perCmč

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR. 8-2400

/ai.: pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ietv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk- 
•>id. 10-4; šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
ORAWFORD MĖDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos 

Ginekologinė Chirurgija 
6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLynipic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49:h Court, Cicero
Vai. kasden 10-12 ir 4-7. Trečiad Ir 
*e6tad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 St. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525 

Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 W. 59th Street

Vai: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K0DIK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
’lrmad., antrad., kevlrt. ir penkt 
■uo 11 vai. iki 1 vai. p p. ir nu' 

5—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto Iki 8 vai p p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel 239-2919

rel ofiso ir buto OLynipic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien — 3 vai. Ir 6—8 vai. vak

Išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Tel. HEmlock 6-3545 
(Ofiso tr rezidencijos) 

Vvlnndna Mm1 vneHertm.

Astronomus neramina 
nauji kosminiai spinduliai

Amerikos astronomai susekė 
iš tolimųjų žvaigždynų ateinan
čius keis'.us, nepanašius į iki šiol 
žinomus kosminius spindulius. 
Jie buvo užregistruoti aukštai 
atmosferoje iškeltame balione. 
Astronomai tai laiko masinės 
ekspliozijos ženklu tol mcsiose 
erdvėse, kas gali s- te kti naujų 
duomenų apie žvaigždynų evo
liucija. Apie tai praneša vienas 
iš atradėjų — Massa^husse ts 
Technologijos instituto prof. dr. 
W. H. Lewin.

'iriso Hl- 4.1818. Rez. Pll n esui

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ 
SPECIALYBE VIDAUS I.IGOS 

2454 W. 7lst Street 
|7I 06 ir Canipbell Avė. kampa.-'

Pirm, ir penkt. 2 s p p 
Antrad ir ketv 9 — 11 v r

Ir 4—s p p. šeštad 9 v t Iki t?

OR FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviška

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina nkis Pritaiko akinius ir 

“contact llnses”
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Ofiso l’R 6-7800; Namu 925-7691

Valandos tik pagal susitarimą 
TrečiadlenialB uždaryta

Telef. 423-2660

0 R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
vai pirmad.. antrad., ketvirtad l 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. i» 
ieAtad S v. r Iki 3 vai. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC ORTHOPEDIJOS LIGOS

2715 VVest 69th Street 
rel. 737-2290; ofiso ir rezidencijom 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment?

DR. LEONAS SElBUTiS
Inkstų, Pūslės ir Prostatų 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 VVest 63rd St.

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Kez. 448-55*0

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REUanc. 5-44 Ii. 
Rez. GRotelhih 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket, nuo 12 va 
iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v vak 
*ntr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P STRIMAITIS 
iYDYTOJAS [R CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija

Ofisas 2750 W. Ilsi street 
Telefonas 925-8296

Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—it 
ryto, 2 Iki 8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. Ir Sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas tr rez. 2652 W. 59tb Bt. 

Tel. PRospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai 2—4 p. p Ir 6—8 vai. vak 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel PRospect 6-9400

DR, ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA Ut CHIRURG®
66-18 South AJbany Avenue

Vai.' pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. tr šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71 st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v. 
Treč. Ir šeštad pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

1 Vai.: pirmad.. antrad.. penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v. ketvrt. 6-8 v. vakaro 
Šeštadlensts II-1 vai Donlel
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ir angliškai
Jo katekizmo lietuviškai - angliškos laidos proga

Jau daugeliu atvejų buvo mi
nėta spaudoje, kad ligi šiol lais
vajame pasaulyje nesusilaukėme 
lietuvių kalbininkų prieauglio. 
Todėl gal ir nereiktų per daug 
stebėtis, kad ir anglosaksų pasau
lyje pradeda pasirodyti lituanis
tiniai bei baltistikos leidiniai, pa
ruošti nelietuvių kalbininkų. Ap
gailėdami lietuvių kalbininkų 
sausrą, kartu širdingai džiaugia
mės amerikiečių ir kitų tautų kal
bininkų skelbiamais darbais.

Kaip jau buvo keliais atvejais 
rašyta DRAUGE, neseniai išėjo 
iš spaudos ir “angliškoji” Maž
vydo katekizmo laida. Šis svarbu
sis lietuvių kalbos 16-jo šimtme
čio paminklas yra išleidžiamas 
jau nebe pirmą kartą. Galima čia 
pat suminėti svarbiausieji šio ka
tekizmo pilni leidimai:

1. Adalbert Bezzenberger, Li- 
tauische und Lettische Dručke 
des 16. Jahrhunderts. I. Der li- 
tauische Katechismus vom Jah- 
re 1547. (Goettingen, 1874).

2. Jurgis Gerullis, Seniausieji 
lietuvių kalbos paminklai iki 
1570 metų. (Kaunas, 1922).

3. Dr. Georg Gerullis, Mosvid. 
Die aeltesten litauischen Sprach- 
denkmaeler bis zum Jahre 1570. 
(Heidelberg, 1923).

4. Jonas Kruopas, Pirmoji lie
tuviška knyga. (Kaunas, 1947).

Reikia taip pat paminėti, kad 
daugeliu progų vienur ir kitur 
yra paskelbta įvairaus ilgio Maž
vydo katekizmo tekstų. Nemažas 
skaičius knygų ir straipsnių ana
lizuoja vieną ar kitą šio katekiz
mo klausimą.

Tačiau ligi šiol tie visi leidi
niai buvo daugiausia vokiečių ir 
lietuvių kalbomis. Atsiradus di
desnio dėmesio baltų kalboms 
angliškai kalbančiame pasaulyje, 
iškilo reiklas ir anglų kalba “į- 
rėminto” Mažvydo katekizmo 
leidimo. Ypač kad anglų kalba 
dabar yra tapusi, tarsi, neoficia
lia kalbotyros — kaip ir dauge
lio kitų mokslų — tarptautine 
kalba. Ankstyvesnieji leidimai, 
be to, yra dabar sunkiau prieina
mi, kai kurių beveik visiškai ne
įmanoma gauti.

Ta proga reikėtų paminėti dar 
vieną dalyką. Lietuvių kalba yra 
vartojama veik visupse veikaluo
se, kurie liečia bet kurią indoeu- 
ropeistikos sritį. Tam tikro laips
nio susipažinimas su lietuvių kal
bos kai kuriais aspektais yra rei
kalingas ir labai naudingas ne 
tik lyginamosios indoeuropiečių 
kalbotyros specialistui, bet taip 
pat ir germanistui, lotynistui, 
sanskritistui, klasicistui, jeigu jis 
tik nors kiek turi reikalo su is- 
tcriniais-lyginamaisiais klausi
mais. Bet šiuo metu, labai smar
kiai išaugus beveik neaprėpiamai 
medžiagai šiais klausimais, nega
lima laukti, kad, sakysime, kiek
vienas lotynistas, norėdamas pa
sinaudoti trumpu pavyzdžiu iš 
lietuvių kalbos, pirmiau turėtų 
tobulai išmokti vokiškai, paskui 
lietuviškai, o tada jau jis įniktų 
ieškoti jam reikiamo pavyzdžio. 
Tai būtų tas pat, jeigu iš baltis
to ar germanisto lauktume, kad 
jis pats vienas tobulai naudotų
si senosios armėnų kalbos pa
minklais...

Tai maždaug tokiame fone 
Mažvydas, per 400 su viršum 
metų kalbėjęs lietuviškai (kad ir 
vokiečių kalbos rėmuose) Letu- 
uinikump jr Szemaicziump (bei 
pasaulio kalbininkams...) prabi
lo dabar — abiem kalbomis: lie
tuviškai ir angliškai — ir Ang- 
losaksump. Tai aiškiai matome 
naujausiame ir puošniame leidi
nyje, kurį paruošė jaunas ame- Sakysime, iš šios lentelės mato-

DR. ANTANAS KLIMAS

rikietis kalbininkas, prof. dr. Gor
don B. Ford, Jr.

Šį leidinį prof. Fordas dedikuo
ja garsiam lietuvių ir baltų kal
bų tyrinėtojui — savo buvusiam 
mokytojui — prof. Christian S. 
Stang, kuriam 1970 metų kovo 
mėn. sukako 70 metų. (Neseniai 
pasirodė ir kitas specialus leidi
nys prof. Stang pagerbti; apie tai 
parašysime atskirai).

Po dedikacijos eina turinys ir 
labai trumputė — pusės pusla
pio — prof. Fordo prakalbėlė. 
Joje jis sako, kad šios laidos tiks
las esąs “duoti tikslų pirmosios 
lietuviškoo knygos tekstą”, ku
ris galima sudaryti, tik rūpestin
gai išstudijavus visas ligi šiol 
buvusias laidas. Šios trumpos pra- 
kalbėlės gale prof. Fordas paste
bi, kad jis taip pat ruošiąs nau
ją knygą: The Syntax of Marty
nas Old Lithuanian Catechism 
of 1547.

Po šios prakalbos skaitome 
rumpą (pp. XI-XIV) įvadą,kuria
me duodami svarbiausieji faktai 
iš Mažvydo gyvenimo. Toliau 
chronologine tvarka surašomi vi
si Martyno Mažvydo lituanisti
niai raštai.

XV-me puslapyje duodamas 
svarbiausios panaudotos literatu-

. TheOM
Lithuanian Catechism 

of 
Martynas Mai vydas 

(1547)

by
GOftnOfe f< FORO. IR.

<^**a*. ‘i’)
UV. 4 M V - (M H. L FR uų>i 4 U M G r«

Prof. dr. Gordon B. Ford, Jr. pa
rengto lietuviškai - angliško Mar
tyno Mažvydo Katekizmo titulinis 
puslapis

ros sąrašas. Teisybė, duodamos 
tik svarbiausios 6 knygos. Šiame 
puslapyje taip pat tenka pastebė
ti ir vienintelis bent man tuo 
tarpu žinomas neapsižiūrėjimas. 
Yra rašoma taip: Senoji Lietu
viška Knyga. 1947. Kaunas:... O 
turėtų būti: Pirmoji lietuviška 
knyga, etc. Kažkodėl čia sumai
šyta Jono Kruopo redaguota kny
ga, kurioje yra irgi fotografuo- 
tinis Mažvydo katekizmo leidi
mas, su kitu veikalu: Senoji lie
tuviška knyga Vilniaus universi
tete I (Vilnius, 1959). Be to, 
truputį keistoka, kad kartais prof. 
Fordas rašo visą lietuviškos kny
gos pavadinimą (t.y. kiekvieną 
pavadinimo žodį) didžiosiomis 
raidėmis, o kitur — mažosiomis. 
Žinoma, tai tokia smulkmena, 
kad gal jos nevertėtų ir minėti. 
O gal anglų kalboje (ypač JAV) 
šie dalykai dar nėra nusistovė
ję?

Dar vis “įvadinės” dalies XVI 
puslapyje yra trumpa, aiški or- 
tografinio palyginimo lentelė. 
Joje nurodoma pagrindiniai Maž
vydo rašybos ir dabartinės lie
tuvių kalbos rašybos atitikmenys.

me, kad Mažvydo a gali atitik
ti moderniosios lietuvių kalbos 
a, ą, o. Tokia trumpa, aiški len
telė bus labai naudinga studijuo
jančiam: tai jam pagreitins su
vokti Mažvydo rašybos pagrindi
nius bruožus, ypač jeigu šiuo lei-’ 
diniu besinaudojantis jau nors 
kiek yra “prasilaužęs” modernio
je lietuvių kalboje. Sakysime, jam 
bus tuojau aišku, kad Mažvydo 
prysch reikia skaityti pryš arba 
priš (bendr. liet, k.iprieš), Maž
vydo gims — jims (jiems), ir t.t.

Po 16 puslapių įžanginės da
lies prasideda, kaip prof. Fordas 
rašo: tekstas ir vertimas (Text 
and Translation): 1-me pusi. 
Tai yra padaryta šitaip: lyginiuo
se puslapiuose (t.y. kairėje at
verstos knygos pusėje) duodamas 
Mažvydo tekstas, o nelyginiuo
se puslapiuose (dešinėje) yra 
duodamas vertimas į anglų kal
bą. Praktiškai tai yra labai ge
ras sutvarkymas: nereikia per 
daug knygos vartalioti.

Mažvydo 16-jo amžiaus raidės 
(dažnai populiariai vadinamos 
“gotiškomis”) perrašomos (tran
skribuojamos) lotynų — lietuvių 
alfabetu paraidžiui, paliekant tik 
vieną raidę senojo stiliaus: tai 
vokiečių abėcėlės raidė vad. (ang
liškai) ess-tsett, B, kuri Mažvy
do buvo daugiausia vartojama 
lietuvių kalbos garsui ž pažymė
ti, nors tam garsui jis taip pat 
vartojo ir kitas raides (z,ž).

Vertimas yra duodamas ištisos 
Mažvydo knygelės: nuo titulinio 
puslapio ligi pačio paskutinio sa
kinio. Iš lotynų kalbos į anglų 
kalbą taipogi išversta ir dedika
cija (pp. 4-5) ir ilgokas lotyniš
kas įvadas-prakalba, parašyta 
tuometinio Karaliaučiaus univer
siteto rektoriaus, kuris rašėsi lo
tyniškai: Fridericus Staphylos (p 
p. 6-13).

Abiejuose . puslapiuose (lietu
viškame ir angliškame) yra pa
žymėtos originalo eilutės ir ori
ginalo puslapiai. Originalo eilu
tės išlaikytos lygiai taip, kaip jos 
yra išspausdintos originale. Šio 
leidinio puslapiai yra maždaug 
pusantro karto didesni negu Maž
vydo originalo, taigi, 79 Mažvy
do katekizmo puslapiai sutelpa 
šiame leidinyje į 49 puslapius. 
Lygiai kita tiek yra angliško ver
timo puslapių.

Pabaigoje (pp. 100-102) įdėtas 
slaviškų skolinių, randamų šia
me katekizme, žodynėlis. Jame 
duodami — alfabetine tvarka —

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Šv. Pranciškus (lino raižinys)Algirdus; Kurauskas

ŠVENTAS PRANCIŠKUS
MEDARDAS BAVARSKAS

Per minią didelių ir mažesnių šventųjų 
šventas Pranciškus eina teismo vietos link.
Ten stovi vienas kalčiausias iš kaltųjų, 
O jo sargai, kad nesusiteptų, toli ratu aplink.

Prasiskiria asketai, kardinolai
Ir vengia j akis šventajam pažiūrėt, 
Nes pažiūrėję, nori ar nenori,
Negali apie kaltę ar bausmę prakalbėt.

Nedėvi įįis tiaros, nei ceremoninės togos, 
Tačiau visi, visi paėsta jį.
Be baimės susitepi jisai pasiekia nuodėmingą žmogų 
Ir atsistoja, ko niekas neišdrįstų, prie jo visai arti.

Tik ką užbaigia savo, kalbą Habakukas; 
“J pradarą jį. Jis vertas amžinos mirties”, 
šventas Pranciškus, į tribunolą atsisukęs, 
Iš lėto deda teisiamajam ra nitą ant peties.

Bet Mozė turi tarti paskutinį žodį.
Staiga sutinka Šventojo alūs.
Be žado lieka jis. Ir tribunolai lieka be formalaus 

įrodymo, 
Kad nusidėjėliui skirta jau amžina miriis.

Ir štai staiga kaltasis, kuris kiečiausios širdies mirtingu 
buvo laikomas, 

Kurs niekad neverkė, nemylėjo, neapkentė kitų, 
neapkentė savęs, 

Pravirksta, kaip nuskriaustas piktų žmonių nekal ąs
* vaikas,

Ir verkia už savas ir verkia už visų kaltes.

Nelaimė didelė: nieko nemylėti.
Nelaimė didelė: gyventi sau, o ne kitam.

Šventas Pranciškus tylėdamas palieka teismo vietą. 
Ateina liūtai ir ttarnauja jam.

šie dalykai: pirmiausia pats sko
linys, toliau — jo reikšmė ang
liškai, paskui nurodomos visos 
katekizmo eilutės, kur tas žodis 
vartojamas, dar toliau — nuro
doma iš kokios kalbos ir kokio 
žodžio skolinys yra imtas. Pačia
me įrašo gale nurodoma pusla
pis prof. Pr. Skardžiaus veikalo 
Die slavischen Lehvvoerter im 
Altlitauischen, kuriame tas žodis 
yra aprašomas. Tai yra svarbu 
bepradedančiam šiuos dalykus 
studijuoti, nes negalima iš tokio 
studijozo laukti, kad jis tuojau 
slaviškus skolinius atpažintų.

Apskritai, darbas padarytas be 
priekaištų: neteko pastebėti jo
kių spaudos klaidų. Labai pa
trauklus, aiškus ir pačios spaus
tuvės šriftas. Kad, radęs dar Maž
vydo originale padarytą spaudos 
klaidą, studijuojantis neklaidžio
tų, ieškodamas galimo paaiški
nimo, visos originalo spaudos 
klaidos nurodomos išnašose lie
tuviško teksto pusėje. Sakysime, 
kur išspausdinta (dar Mažvydo

• 
originale) laitikiet vietoje laiki- 
kiet, tas labai trumpai nurodo
ma tame pačiame puslapyje.

Ir pats vertimas į anglų kalbą 
atliktas įgudusios rankos. Jis nė
ra nei per laisvas, nei per vergiš
kas originalo , sekimas. Vertimo 
mene prof. Fordas jau turi gero 
patyrime: jis yra išvertęs moks
linių veikalų ir net literatūrinių 
dalykų iš lotynų ir prancūzų bei 
lietuvių kalbų į anglų kalbą. 
Peržiūrėjus tik kelis pirmuosius 
vertimo puslapius, tuojau krinta 
akysna vertėjo rūpestingumas. 
Sakysime, Mažvydo makslas (da- 
bart. l.k.: mokslas ’ science, Wiss- 
enschaft’) verčiama d°ctr>ne, 
kuris daug geriau atitinka tą pras
mę, kuria Mažvydas šį žodį var
tojo. Arba paimkime pavyzdžiu 
kad ir šias garsias eilutes:

Malanei ir su dziauksmu tą
Radi prigimkiet

A iusu hukiusu scheimina 
makikiet.

B. Jameikienė Angelas Sargas 
(Skaldyto spalvoto stiklo vitražas)

keliauja po Amerika
1970 m. gruodžio mėn. New 

Yorke, Amerikos Biblijos draugi
jos ptalpose, buvo atidaryta 
“Signs in Cloth ’71” (Ženklai 
audekle 1971-siais), bažnytinių 
vėliavų bei sieninių kilimų paro
da, kurioje dalyvauja ir dailinin
kė Bronė Jameikienė su savo ki
limais: “Lietuviškoji Pieta” ir 
“Šimtakojis”. Nuo 1971 m. sau
sio mėn. vidurio toji paroda bu
vo perkelta į Jacksonville, Flori
da, į episkopalų katedrą, gi ko
vo mėn. ji nukeliavo į Washing- 
ton D.C. Toliau yra numatyta, 
kad toji paroda, tikrąja to žodžio 
prasme kilnojamoji, kelioms sa
vaitėms aplankys vis naujas vie
toves JAV-bėse. Ji tęsis iki 1972 
m. sausio mėn. vidurio.

Tą parodą organizavo Chris
tian Art Associates of Chicago, 
krikščioniškojo meno sambūris. 
Pirmoji “Sign in Cloth” (One 
Hundred Banners and Hangers) 
paroda, irgi apkeliavusi visas JA

Išversta:
Reeeive this rod graciously 

and with joy
And teach the family in our

homes.
Vienoje' tik vietoje akis lyg' 

truputį užkliūva už mums kiek, 
neįprasto vertimo. Mažvydo lo-į 
tyniška dedikacija Ad Magnvm . 
Dvcatvm Litvaniae yra išversta Į Y O°je daik Jameikienė irgi da- 
šitaip: To the Great Duchy of 
Lithuania. Mums įprastesnis yra 
anglų kalbos Grand vietoj Great.

Taigi, po 423 metų nuo jo ka
tekizmo pasirodymo Mažvydas 
prabilo ir angliškai. Tai nulėmė 
vieno jauno žmogaus darbas, en
tuziazmas ir energija. Šiuo fak
tu reikia džiaugtis, dėkojant prof. 
Fordui už jo pionierišką prista
tymą jau ne pirmo lietuvių kal
bos paminklo angliškai kalban
čiam pasauliui. Kartu čia reiškia
me ir kuklią viltį, kad gal bent 
dabar lietuvių jaunieji studijozai 
ir besirengią studijuoti pradės gal
voti ir apie kalbotyros studijas.
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Pirmosios lietuviškos knygos, Martyno Mažvydo Katekizmo (1947 m.), 
titulinis puslapis.

lyvavo), įvyko 1968 metais. “19- 
71-jų” kilnojamoje parodoje da
lyvauja 43 dailininkai su apie 
šimtu darbų.

Bažnytinėmis vėliavomis, sim
boliais, austais ar tapytais vaiz
dais bei ženklais ilgų amžių bė
gyje buvo išreiškiamas tikinčių
jų religinis jausmas. Toji bažny
tinių vėliavų paskirtis yra aktu
ali ir mūsų ekumeniniais laikais, 
o gal net darosi ypač šiandien 
aktuali. Mūsų paspartintos komu
nikacijos amžiuje, atrodo, bažny
tinės vėliavos, puošnūs austi sie
niniai kilimai su religinėmis te
momis, atgauna Viduramžių 
krikščioniškoje kultūroje turėtą 
žymią vietą. Iš čia ir atsirado mi
nėtos parodos mintis, stipriai ak
centuojant tų kūrinių meninę ver
tę ir įtraukiant įvairių religijų

menininkų kūrinius. Parenkant 
eksponatus tai parodai, pirmiau
sia žiūrima dailininko kūrybinio 
sugebėjimo, čia neužtenka vien 
“šabloniškais” krikščionybės sim
boliais išreikšti religinę mintį.

Dailininkės “Lietuviškoji Pie
ta”, stilizuotų formų kūrinys, pa
remtas lietuvių liaudies menu— 
pakelės koplytėlių motyvais, susi
laukė šioje parodoje išskirtinio 
susidomėjimo.

J. Dainauskas
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Šimtas metų, kai gimė 
arkiv. Jurgis Matulaitis

Buvęs Vilniaus arkivyskupas, 
Apaštališkasis vizitatorius Lie
tuvoje, Marijonų vienuolyno at
naujintojas arkv. Jurgis Matu
laitis buvo gimęs 1871 m. balan
džio 13 d., taigi šį mėnesį sueina 
100 metų nuo jo gimimo. Jis 
švyti ne tik savo tauria asme
nybe ir yra kelyje į paskelbimą 
šventuoju, mums brangus ne tik 
dvasios kultūros laimėjimais, 
bet ir kaip mokslininkas. Petra
pilio Dvasinę akademiją jis bai
gė aukščiausiu laipsniu — auk
so medaliu. Magistro laipsniui 
(aukščiausiam, koks akademijo
je buvo duodamas) gauti jis pas 
Maironį parašė disertaciją apie 
karo teisę ir amžiną taiką.

joje, daktaro laipsniui parašė 
disertaciją; “Rusų mokslas apie 
pirminį teisingumą”. Besirūpin
damas socialiniu klausimu, Var
šuvoje subūrė 50,000 darbinin
kų į krikščionių darb. sąjungą 
ir redagavo jų laikraštį. Apjun
gė Varšuvos katalikus studen
tus į Atgimimo vienetą. Dar 
1907 vienas pirmųjų organizavo 
socialinius kursus Lenkijoje. 
Tais pat metais buvo pakviestas 
dėstyti Petrapilio dvasinėje aka- 
demijojte naujai įsteigtoje socio
logijos katedroje. Jo pažangus 
socialinis mokslas davė pagrin
dus kun. M. Krupavičiaus užsi
degimui pravesti žemės refor
mą.

i

buvo

Studijas gilindamas Šveicari- Vėliau toje pat akademijoje

dėstė dogmatinę teologiją, 
pakeltas į jos inspektorius. Pa
rodė daug tarp'autinės, Bažny
tinės teisės ir lietuvių reikalų 
supratimo, ruošiant medžiagą 
Lietuvos konkordatui. Tarp jo 
studijinių raštų, be minėtų di-- 
sertacijų, randame: Mies'ų ir 
apskritai pramonės darbininkų 
klausimas, Bažnyčia ir nuosa
vybė. Visa eilė jo straipsnių pa
sirodė Draugijoje, Vadove ir ki
toje periodikoje.

Gaila, kad ankstyva mirtis šį 
didžių talentų lietuvį, iškankintą 
kaulų džiovos ir vidaus ligos, 
1927 m- sausio 27 d. parbloškė, ■ 
teturin'į tik 55 m. amžiaus.

J. Daugi.

i

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1871 — 1927)

LAIŠKAS REDAKCIJAI

ir netiesa

ALBRECHTAS DUERERIS- MENININKAS 
IR KRIKSCIONIS

• • •

• ve

Antrojo pasaulinio karo audra, 
apnaikinusi Nuembergo miestą, 
nepalietė Albrechto Duererio na
mų, kuriuose apie 20 metų gyve
no, kūrė ir mirė (1558 m.). Šis 
tapybos ir grafikos genijus, lai
komas vienu iš didžiausių vokie
čių menininkų. Reikšmingiausią 
Duererio meninio palikimo dalį 
sudaro jo grafikos darbai — vario 
ir medžio raižiniai, kuriems nie
kas iki šiol nepajėgė prilygti.

Šiemet (gegužės 21 d.) sukan
ka 500 metų nuo Duererio gimi
mo. Sukaktuvinių metų proga 
Duererio namai kasdien yra pil
ni lankytojų. Ypač gausios jau
nimo grupės iš Vokietijos ir iš 
užsienio kraštų. Čia visa kalba a- 
pie didįjį menininką: kambarių 
apstatymas, jo vartoti daiktai ir 
žymiausių jo kūrinių reprodukci
jos, sukabintos ant tamsaus me
džio sienų. Tarp šio namo sienų, 
kurios matė Duererio kūrybinio 
užsidegimo valandas ir nuo pa
saulio akių dengė jo kasdieninio 
gyvenimo rūpesčius, kaip bran
gus dokumentas yra saugojamas 
menininko dienoraštis. Savo sti
liumi ir pasakojimo nuoširdumu 
šie dienoraščio puslapiai priklau
so prie pačių gražiausių XV-jo 
šimtmečio vokiečių literatūroje.

Jeigu paveikslai atskleidžia 
Duererį kaip menininką, tai jo 
dienoraštis mums kalba apie Due
rerį kaip žmogų. Skaitant tuos 
pageltusius puslapius, mus visų 
pirma nustebina jo giliai krikš
čioniška asmenybė, jo kasdieni
nis gyvenimas, apšviestas tikėji
mo šviesa bei rciliginiu mąstymu.

Štai kaip Albrechtas Duereris 
rašo apie savo motinos mirtį:

1514 m. gegužės 17 d. 2 vai. 
Barbara

kad ir aš galėčiau Dievo gailes
tingumo ir Švenčiausios Mergelės 
Marijos užtarimo dėka vieną die
ną nueiti į laimingą amžinybę 
pas savo motiną ir tėvą, pas mi
rusius draugus...”

Savo religinius įsitikinimus ki
tame dienoraščio puslapyje Due
reris taip išreiškia:

“Iš patirties žinau, kad blogio 
neįmanoma išvengti šiame pasau
lyje, bet esu tikras, kad Dievas 
mus myli ir yra pilnas gailestin
gumo. Dievas nori, kad mes savo 
gyvenimą panaudotume geram, 
nes gyvenimas yra perdaug bran
gi dovana, kad galėtume jį ne
rūpestingai eikvoti. Dieve, gyve
nimas yra gražus tik tada, jei mes 
gyvename Tavo tikėjimo šviesoje, 
pagal Tavo įstatymus. Būk mums 
geras ir gailestingas, suteik tą lai
mę, kurios vien menkomis pro
švaistėmis savo žemiškame gyve
nime galėjome pasidžiaugti...”

Šiuose religiniuose Duererio 
apmąstymuose ir giliai krikš
čioniškoje jo asmenybėje reikia 
ieškoti didžiojo menininko kūry
binės paslapties. Nepaprastai tur
tinga religinė Duererio siela atsi- Vengris.

skleidžia medžio raižiniuose, ku
riuose jis pavaizduoja Šv. Jono 
Apreiškimo knygą, 
jo kančią ir kitas Evangelijos sąe- 
nas.

Užtektų įsigilinti, pavyzdžiui, 
į didingą ’ Duererio kompoziciją 
“Švenčiausios Trejybės garbifii- 
mas”, norint pajusti meniriinko 
religinės, teologinės minties' gel
mes. Šis pavefkslaš dabar yra Vie- 

,nos muziejaus nuosavybė.
Kasdien gyvendamas savo 

krikščioniškuoju tikėjimu, Duėre- 
ris siekė jį išreikšti paveikslais! 
Apaštalai Petras, Jonas, Paulius, 
Marijos gyvenimo scenos — 
Dangun ėmimas, Mirtis, Marija 
Angelų Karalienė—ir kiti religi
niai Duererio paveikslai yra tar
tum atskiros gaidos vientisoje re
liginėje simfonijoje, kuriai įkvėpi
mo menininkas sėmėsi iš teologi
nio mąstymo ir krikščioniško gy
venimo. Kzl.

VYTAUTAS LIESŪNAITIS

Spaudoje kartais pasirodo atsi- menų ii* už jų biografijas ima at
liepimų apie ENCYCLOPEDIA lyginimą. 
LITUANICA, kurios I tomas (A 
—rC) išleistas praėjusiais metais 
vasario mėn. Atsiliepimai nedaž
ni, ir rimtesnių kritiškų pastabų 
bent iki šiol nepasirodė. Tai ne
reiškia, kad veikalas visais atž
vilgiais tobulas. Išsamesnė objek
tyvi kritika būtų pageidaujama ir 
naudinga. Kas iki šiol rašyta, 
daugiau vis lietė asmenų atran
ką ir kai kurių terminų vartoji
mą. ' ,

Asmenų atranka, be abejo, yra 
svarbus ir jautrus dalykas, kai 
tenka skaitytis su veikalo apim
timi. Tą reikalą sprendžiant, ga
lėjo pasitaikyti praleidimų ir kai 
kur nentloseklumo. Tačiau ne
buvo jokio intereso daryti tai są
moningai, o ypač remiantis ‘fi
nansiniais sumetimais’, kaip bu
vo tarp kitko pastebėta “Drauge” 
vasario 6 (“Mūsų kalbos” skyriu
je). Galiu užtikrinti, kad neatsi
ras nė vieno asmens, kuris paliu
dytų, jog jo biografija enciklope- 
dijon įdėta dėl pinigo. Tokių pa
sisiūlymų buvo nebe vienas, ir 
vis dar pasitaiko, bet tuo būdu jie 
patenka archyvan, ne enciklope
dijom

Encyclopedia Lituanica nėra 
tokio paties pobūdžio, kaip tam 
tikri Who’s Who leidiniai, kurių 
leidėjai ieško pasistiepusių as-

Apsisprendus leisti Encyclope
dia Lituanica ne du ar tris to
mus, kaip buvo kai kieno siūly
ta, bet šešis, kai kam galėjo su
sidaryti įspūdis, kad turima gal
voje piniginiai reikalai. Mat, di
desnė veikalo apimtis savaime tu
rėjo apimti ir daugiau asmenų. 
Tačiau biografijų parinkimo ne
lėmė pinigas nei tada, kai buvo 
leidžiami Lietuvių Enciklopedi
jos 36 tomai. Tuo tarpu spaudos 
veteranas I. Sakalas, plėsdamas 
toliau nebūtą piniginį dalyką 
(“Drauge” vasario 24 d. laiš
ku “Naudingas susibadymas”), 
užkliudė ir tą vieną iš pačių stam
biausių mūsų raštijos veikalų, jį 
nuvertindamas. Esą daugeliu at
vejų jis nepatikimas, taigi ir len- 
tynon nedėtinas, kaip ir Encyc
lopedia Lituanica. Grynai asme
niškas reikalas, kas ir kokias kny
gas savo lentynoje laiko, bet man 
ligi šiol nežinoma, kad mūsų lei
džiamos enciklopedijos būtų kie
no nors lentynai gėdos atnešu- 
sios. Greičiau reikėtų susigėsti dėl 
jų neužsisakymo ir ypač dėl ne
tiesos, žalingai badant lietuvišką 
reikalą.

Juozas Kapočius
Lietuvių Enciklopedijos ir 

Encyclopedia Lituanica 
leidėjas

Išganyto-

• Knyga apie Kubertavičių. 
Apie aktorių Petrą Kubertavi- 
čių atsiminimų knyga išleista 
Vilniuje. Sudarė ir paruošė Ant.

c<

nakties mano motina
Duererin krikščioniškai atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Prieš pat mirtį 
man suteikė paskutinį savo palai
minimą ir rūpestingai ragino my
lėti Dievą bei visuomet saugotis 
nuodėmės... Tą valandą labai 
kentėjo... Paprašė Šventinto van
dens ir nutilo, laikydama mano 
ranką prie krūtinės... Jos akys, tos 
gražios akys, kurios tiek kartų 
žvelgė j mane su motiniška mei
le, staiga prarado šviesą ir gyvy
bę... Atsiklaupęs prie lovos, ilgai 
verkiau. Nei ašaros, nei ilga mal
da neįstengė palengvinti mano 
skausmo... Mano motinai visuo
met buvo didžiausias džiaugsmas 
kalbėti apie Dievą ir šventuosius. 
Esu tikras, kad Viešpats ją priims 
tarp teisiųjų. Ji buvo man viskas, 
bet Dievas ją norėjo turėti pas 
save. Teesie jo šventa valia... O, AutoportretasAlbrechtas Duereris (vokietis, 14711528)

'‘Tėviškės Žiburiuose” 1970m. 
lapkričio mėn. 5 d. Nr. 45 buvo 
paskelbta tokia žinutė: “Ilgesnį lai' 
ką negalavęs, Sunnybrook ligoni
nėje mirė a.a. Juozas Kriaučiū
nas, 75 metų amžiaus suvalkie- 
iis. Velionis paliko, žmoną ir tris 
ištekėjusias dukras”.

Šita žinia mane labai paveikė, 
nes mudu su velipniu J. Kriau
čiūnu kaimynystėje užaugome. 
Velionis Juozas buvo paskutinis 
keliauninkas iš šito pasaulio gar
sios Kriaučiūnų giminės, paskuti
nis iš dviejų generacijų aštuonių 
vyrų Kriaučiūnų. Su velionio 
Juozo mirtimi, tur būt, išnyko ir 
tiesioginė šitos didelės Kriaučiū
nų giminės pavardė. Apie ją čia, 
kiek atsimenu, ir noriu papasako
ti.

Velionis Juozas savo jaunystė
je, nors ir nenoriai, turėjo sutikti 
su tėvų valia. Tėvai tenorėjo tik, 
kad Juozukas išaugtų geru ūki
ninku.

Todėl Juozuką ir pririšo prie 
ūkio darbų nuo pat mažumės, 
nors Juozas turėjo taipgi tiesiog 
paveldimą savo giminės norą 
veržtis į mokslą. Apie tai jis ret
karčiais ir man išsitardavo. Ta
čiau likimas lėmė kitaip. Velio
nio Juozo brolį Joną, dar 14 me
tų berniuką, 1902 m. užmušė er
žilas. Likosi tik velionis Juozas, 
tada dar mažas vaikas, ir sesuo 
Viktorija. Tuo laiku jaunesnis 
brolis Stanislovas dar nebuvo a- 
tėjęs į šį pasaulį. O šis Stanislo
vas Kraučiūnas, paskui baigęs 
gimnaziją, Lietuvos nepriklauso
mybės laikais įstojo į karo mokyk
lą. Vėliau jis tapo rusų bolševi
kų auka, kaip ir daugelis Lietu
vos kariuomenės karininkų.

Velionio tėvas, taipgi Juozas 
Kriaučiūnas, buvo stambus su
valkietiškos paprūsės ūkininkas 
Papečkių k., Kaupiškių valsč., 
Vilkaviškio apskr, Vienas tėvo' 
brolis, Vincas Kriaučiūnas, buvo 
taipgi ūkininkas. Kitas jų brolis, 
žinomasis tautinio atgimimo ža
dintojas, Petras Kriaučiūnas bai- Į 
gęs aukštuosius mokslus, buvo 
Marijampolės gimnazijos mokyto
jas ir kurį laiką teisėjas Plokščiuo
se. Nors ir gundomas aukštomis 
vietomis anuometinėje Rusijoje, 
Petras Kriaučiūnas Lietuvos ne
paliko, jis norėjo dirbti ir būti 
naudingas tik savo tautai ir savo 
žmonėms. Jis geriau rinkosi ne
žymią mokytojo ar teisėjo vietą 
Lietuvoje, negu kurį aukštą pos
tą Rusijoje. Tačiau mirė jis Ru

karo
Mari-

sijoje pirmojo pasaulinio 
metais, pasitraukęs ten' su 

1 jampolės gimnazija.
Likimas lėmė. priešingu 

pasukti kitam broliui — Jonui 
Kriaučiūnui. Jis įsigijo pulkinin
ko laipsnį' ir tolimojo MysiMeher- 
vo Tambovo gubernatorium 19- 
04—1918 m. laikotarpyje. Dar 
kitas brolis, Kązys Kriaučiūnas, 
irgi neliko bė mokslo, tik jis vė
liau išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes, ten aktyviai reiškėsi 
Amerikos politiniame įpenime, 
vertėsi advokatūra, buvo teisėju. 
1928 metais; skaičiau žurnalą 
“Mūsų Vilnius”. Viename pusla
pyje radau dviejų vyrų nuotrau
ką iš Amerikos, o jos parašas 
sakė, kad ten yra vyskupas Kuk
ta su vyr. teisėju Kaziu Kriau
čiūnu.

Pernai miręs mano bičiulis J. 
Kriaučiūnas buvo labai prisiri
šęs prie savo tėviškės, kaip ir gy
venimo toliau nuo jos nublokš
tas velionio dėdė, anas Tambovo

keliu

gubernatorius, Jonas Kriaučiū
nas. Pastarasis prieš pirmą pa
saulinį karą beveik kas antri me
tai vasaromis vis parvažiuodavo 
iš tolimos Rusijos į savo gimtinę 
pas savo brolį ūkininką Juozą. 
Juk vieną kartą buvo parvažia
vęs su šeima, šiaip daugiausia 
parvažiuodavo vienas. Tada 
Kriaučiūnai paprašydavo mano 
tėvą ateiti pas juos, nes svečias 
norįs pasikalbėti. Mano tėvai su 
ūkininku Juozu Kriaučiūnu kai

mynystėje labai gražiai sugyveno 
ir artimai draugavo. Taipgi drau
gavome ir mes — jų vaikai. Ma
no tėvas su Jonu Kriaučiūnu kar
tu vaikystėje lankė pradžios mo
kyklą, buvusią už 4 km. Liukių 
dvare. Kviečiamas su svečiu gu
bernatorium pasikalbėti, tėvas 
neatsisakydavo. Svečias tada jį 
išsivesdavo į savo tėviškės lau
kus pasivaikščioti. Vieną dieną 
vaikščiojo tik juodu dviese. Sve
čias mano tėvui ir sako, girdi, 
aš galiu važiuoti, kur tik noriu,

Petras Kriaučiūnas

bet man niekur nėra taip miela 
ir malonu kaip čia, vaikščiojant 
po šituos laukus; kai čionai pa
vaikščioju, tai tiesiog atsigaunu: 
čia gi nėra vietos, kurios nebū
čiau palietęs savo koja, dar ma
žu vaiku bėgiodamas. Pasakoja 

(Nukelta į 5 pusi.)
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“PIRMYN” CHORAS IŠEINA
IŠ ARCHYVO

Johanno Strausso "Šikšnosparnio" atskridimo 
Chicagon proga

BALYS CHOMSKIS

Buvusi ugninga “Pirmyn” cho- jo švariai ir įspūdingai. Vienas 
ro siela sugrįžta po ilgos pertrau
kos vėl į Chicagos sceną. Choro 
ir dirigento K. Steponavičiaus 
darbšti praeitis yra imponuojan
ti, skaičiuodama savo repertuare, 
be dainų koncertų, apie 40 opere
čių ir operų pastatymus. Tad, iš-j 
vydus Strausso operetę “Šikšnos- nant smuikus, moterų grupė ten- 
pamį”, dalyvaujant Algirdui Bra- ka vertinti teigiamai. Kristina 
ziui, kovo 27 ir 28 d.Marijos aukš- Mileriūtė (Rozalinda) dainavo 
tesniosios mokyklos auditorijoj, aiškiai, balsas skambėjo niuansuo- 
pajausta simpatija senos emigra
cijos atžalai.

Pirmosios J. Strausso operetės 
dėl jų blogo teksto neturėjo pub
likoje pasisekimo. Laiminga va
landa išmušė, kai kompozitorius 
susitiko su gabiu libretistu R. Ge- 
nee, kuris jau buvo žinomas Of- 
fenbachui ir kitiems kompozito
riams. Taip ir atsirado garsioji 
operetė “Fledermaus”, pilna pa- 
ryžietiško humoro, elegancijos ir 
vieniškos puikios muzikos, orkest
rui skambant gana rafinuotomis 
spalvomis. Tačiau dainininkai ir 
šiandien skundžiasi, kad kompo
zitorius labiau kūręs ne žmogaus 
balsui, bet smuikui. Ir tai yra tie
sa.

Dirigentas ir režisierius K. Ste
ponavičius, dirbęs ilgus metus o- 
peretės žanre, moka surasti pa
kankamai paprastos, realios for
mos prabangiai, komplikuotai o- 
peretei. Solistai ir choras buvo ge
rai paruošti, ir masinės scenos 
antrame ir trečiame akte skambė-

didesnis spektaklio trūkumas- tai 
dažni orkestro ir scenos ritmiški 
disonansai, paprastai tariant — 
ne kartu. Reikia manyti, kad ant
rajame spektakly ėjo viskas 
sklandžiau.

Kalbant apie solistus ir prisime-

tai ir nuotaikos šuolių pasikeiti
muose, o sceniškai ir operetiškai 
ji buvo skoningai grakšti. Jos tar
naitė Praurimė Ragienė, turėda
ma gan nedidelį, kuklaus dydžio 
balsą, moka kultūringai dainuoti, 
balsą, vaidybą ir muzikos ritmą 
surišdama gražion vienumon.

Žavėjo vien savo išvaizda prin
cas — Alvina Giedraitienė. Liek
nam ir stilingam “jaunuoliui” ti
ko rūbas, grimas, maniera ir A. 
Giedraitienės gražus mezzosopra- 
nas. Epizodinę Olgos rolę švariai 
dainavo Eleonora Zapolienė.

Algirdo Brazio Gabrieliaus cha
rakteris buvo konkretus: nerūpes
tingas, nesigraužiąs dėl mažų klai
dų. Jo didelis balsas vos telpa ope
retės rėmuose. Toliau Albertas 
Snarskis (dr. Falkė), Ričardas 
Sabonis (advokatas) ir Juozas 
Laurušonis (kalėjimo viršinin
kas) buvo gerai pasiruošę sceniš-

Giesmininkai vėl grįžta... Nuotrauka Vytauto Maželio

nomis, kiekvienas žodis randa sa
vo situaciją, sukeliančią juoko 
bangas. Tai aktoriaus paslaptis 
ir jo meistriškumas. Tokio komp-

solistas), mano girdėjimu, turėtų 
pergalvoti savo dainavimo karje
rą, nes jo aiškus talentas — stoka 
muzikinės klausos.

Vienas veikėjas, nedainuojan-1 limento negalėtume skirti baletui, 
kurį šoko Violeta Kąrosaitė ir 
Jaunutis Puodžiūnas. Sį kartą

tis operetėje, yra kalėjimo sargas, 
bet užtat libretistas apdovanojo , 
šią rolę puikiu komišku charak-! Puodžiūnas buvo silpnas, kasdie- 

__ , „__  , ... .. __ _ teriu, kurį net dideli aktoriai n škas partneris Karosaitei. 
kai ir vokaliniai, o Snarskio šir- I mėgsta vaidinti. Edvardas Radvi- Tikėkime, kad “Pirmyn” cho- 
dyje rusena dar >r vaidybinė ug-Įla sukuria čia sargo vaidmenį ras ir toliau tęs savo muzikinę 
nelė. Juozas Aleksiūnas (operos blizgančiomis nuotaikos užuomi- ’ veiklą.

ia

Apie Kriaučiūnus • ••

pirmasis 1 pėst. pulko batalionas. 
Žmonės tuos lietuviškus karinin
kus ir kareivius apstojo su vis
kuo, su duona ir su druska. Ba
taliono vadas, trumpam nušo
kęs nuo arklio, pasisveikino, pa
ragavo duonos su druska ir pa
dėkojęs pareiškė, kad jo pareiga 
tuoj pat keliauti Tauragės link 
paskui atsitraukiančius bermon
tininkus. Tuoj pat atkeliausiąs 
dar ir II pulko batalionas. Minia 
žmonių pasiliko laukti ir to ant
rojo.

O taip už valandos vėl pasi
rodė raiti žvalgai, pagaliau ir vi
sas batalionas, ir visas pulko šta
bas. Visi raiti. Pulko vadu tada 
buvo bene pulk. Skorupskis. Visų 
laukiačiųjų dėmesys nukrypo ir 
į priekyje žygiuojantį ir maršus 
grojantį pulko orkestrą ir į diri
guojantį kapelmeisterį Gudavi
čių. Orkestro sąstate grojo ir tie 
skaudviliečiai jaunuoliai. Visi 
jautėsi išdidžiai, nes čia pat sto
vi ir žiūri jų namiškiai. Bu
vęs Skaudvilės vargonininkas Ge
diminas mušė lėkštėmis, jo švo- 
geris pliekė iš peties į didelį būg
ną, kiti pūtė kitok us instrumen
tus. Tarp laukiančiųjų buvo ir 
tos grojančių mamytės. Tik jos 
jau nėjo pešti Gudo — Gudavi
čiaus plaukų, o jautė tiesiog pa
sididžiavimą, kad jų vaikai dabar 
net pulko muzikantai.

Dar vienas charakteringas a- 
niems laikams nuotykis. Dieną1 
ar kiek anksčiau su besitraukian
čiais bermontininkais traukėsi ir 
jų dūdų orkestras. Nepertoliau- 
sia nuo Skaudvilės, berods, ketu
ri jų muzikantai su savo dūdo
mis pasislėpė vieno ūkininko dar
žinėje, o kai 1 p.p. orkestras atsi
rado toj vietoj, jie tuojau prisis
tatė Gudavičiui. Gudavičius, pa
matęs, kad tokie dūdoriai su sa
vo didelėm dūdom jam reikalin
gi ir, be to, moka groti, neėmė jų 
į nelaisvę, bet tuoj pat įjungė į 
savo orkestrą. Ir jau Skaudvilėje 
Gudavičiaus orkestre kartu g’ojo 
ir anie keturi bermontininkai, 
dar skirdamiesi savo uniforma.

Tai toks pluoštelis ir mano at
siminimų apie tą pirmąjį mūsų 
kariuomenės kapelmeisterį Juo
zą Gudavičių.

Galima gyvybė Marse das ir glikolinė rūkštis. šios me
dž agos, kaip yra mokslininkų 
manoma, yra buvusios ir biolo
ginių molekulių pirmtakais pri
mityvioje žemėje. .Skelbdamas 
ta3 informacijas, mokslininkas 
dr. N. H. Horcvvitz prideda, kad 
dar yra daug netikrumų, kurie 
nebus galutinai išspręsti, kol 
žmogus nenusileis pats ant Mar
so.

Trys Pasedenos, Calif., Jct 
Propulsion laboratorijos moksli
ninkai paskelbė, kad laboratori
niai eksperimentai rodo, jog 
Marse yru galima gyvybė, išsi
vysianti iš ^cheminių vyksmų, 
veikiant saulės ultravioletiniam 
spinduliavimui. Tekios išvados 
moksl’ninkai priėjo laboratori
joje eksperimentuodami su že
mėmis, atmosferos dujomis ir 
ultravioletiniais spinduliais, kas 
yra ir Marse, kaip tai rodo lig- 
š oliniai tolimųjų erdvių tyrimai. 
Sudarant tokias sąlygas, kokios 
yra Marse, laboratorijoje buvo 
gautos trys organinės medžią- aiŠkUasi: Gale sėdi vienas, ku- 
gos: formaldehidas, acetaldehi- r s nori j Londoną. Tusi arkit”.

Į LAISVĘ BESANT

Iš Mafikvcs j Vakarus skren
da lėktuvas. Prie piloto prislen
ka keleivis ir jam pakiša rašte
lį; tuojau pasuk Stcckhclmo 
kryptimi! Pilotas krato galvą ir

J
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svečias ir vis prideda: “Ar tu, 
Juozai, supranti, ką reiškia se
nam prisiminti savo vaikystės 
dienas?” Mano šičion visur ma
žo vaiko nulakstyta. Va, šitoj 
vietoj augo pulkas aržuolų, te
nai toliau augo kitas labai senas 
aržuolas, jau tėvas pasakodavo, 
kad tas aržuolas turėjo daugiau 
kaip pora šimtų metų. Tenai gu
lėjo labai didelis akmuo... Tenai 
augo didelis kaštanas...” Taip gu
bernatorius vaikščiodavo su ma
no tėvu ilgas valandas po laukus, 
kalbėdamiesi apie tai, kur kas au
go, kur kas kada buvo. Kai iš na
mų atėjęs brolis ūkininkas jau 
kvietė pietų,- tai brolis guberna
torius atsakęs, kad dar ne viskas 
apeita ir apžiūrėta. Mano tėvas, 
parėjęs iš Kriaučiūnų, visa šitai 
papasakojo ir man.

1918 metais, jau būdamas ge
nerolu, Tambovo gubernatorius 
grįžo į Lietuvą. Tačiau kelionėje 
susirgo šiltine ir Vilniaus gele
žinkelio stotyje, prekiniam vago
ne, mirė. Kokiose kapinėse Vil
niuje palaidotas, žinių neturiu. 
I Papečkių kaimą pas Kriaučiū
nus atvažiavo tik velionio šeima: 
žmona ir dukra. Labai gaila, kad 
pats Jonas Kriaučiūnas tą paly
ginti trumpą kelio likutį nuo Vil
niaus iki paprūsės nespėjo nuva
žiuoti, negalėjo numirti tėviškė
je ir amžinai atsigulti jos laukuo
se. Po to greitu laiku atvažiavo 
iš Amerikos pas Kriaučiūnus jau
nas, inteligentiškas vyras. Jis iš
sivežė našlę ir dukrą į Kauną, 
ten greit sudarė reikiamus doku
mentus, ir jie visi išplaukė į A- 
meriką. Spėju, kad čia brolienei 
ir jos dukrai padėjo anas Ameri
koj gyvenęs teisėjas Kazys Kriau
čiūnas.

Neišdylančių atsiminimų pluoštelis

“Draugo” kultūriniame priede tarp 18—20 metų amžiaus Po I 
šm. vasario 13 d. buvo atspaus
dintas Kazio Ališausko rašinys 
“Pirmieji orkestrai Lietuvos ka
riuomenėje”. Noriu prie to raši
nio ir aš šį tą pridėti, kas man 
pačiam 1919 m. teko matyti, a- 
pie 1 pėst. pulko kapelmeisterį 
Juozą Gudavičių. Tada aš gyve
nau Skaudvilėje ir buvau jau 14 
metų. Gudavičius daugumai 
skaudviliečių buvo gerai pažįsta
mas, nes kilęs iš gretimos Var
laukio parapijos ir kaimyninėje 
Nemakščių parapijoje yra kurį 
laiką buvęs, prieš I pas. karą, 
vargonininku.

1919 metų vasario ar kovo mėn. 
pradžioje Skaudvilėje atsirado ir 
tas Gudavičius. Apsirengęs kariš
ka uniforma, dėvėjo karišką ke
purę su ge! otru lahke'iu Apsisto
jo jis klebonijoje, kur tuo laiku 
buvo judrus v karas un. Ug ' 
tas. Su tuo kun. Ilgintu, Gudavi
čius ir bendravo Už I. lių d 
Gudavičius iš Skaudvilės prany 
ko, o su juo kartu pranyko ir a 
dešimt skaudviliškių jaunuolių

to kilo triukšmas, kurį kėlė din
gusių vaikų motinos dėl savo 
paslapčia dingusių vaikų, nes bu
vo jau žinoma, kad' Gudavičius 
su tais jaunuoliais per Jurbarką 
iškeliavo Kaunan. Tos motinos 
sužinojo, kad visa tai buvo Guda
vičiaus darbas, ir jis tuos vaikus 
“subalamutijo”. Jos pykdamos 
tarp savęs raminosi, girdi, "tik 
tegu tas biesas Gudas dar sykį 
čia pasirodo, tai taip jam plau
kų ir neliks”. Šitoj apylinkėj gy
veno ir daugiau Gudavičių šei
mų, bet jie žmonių šnekamojoj 
tarmėj buvo vadinami Gudais.

Anas būrelis Skaudvilės jau
nuolių beveik visi ir pateko į Gu-> 
davičiaus vedamą 1 p.p. orkestrą. 
Kuriam laikui minėtas įvykis bu
vo pamirštas.

Tų pačių 1919 m. I 
gruodžio mėn. mū ų 1 

i i'h'n iė ulėj
•t e ■ h ■ ;

' PI nias Rvg.i. Jorvš.
I
i

biausia arterija, kuria traukėsi iš 
Lietuvos visa bermontiada. Jų 
traukimasis truko daugiau kaip 
savaitę. Vieni išeina, tuoj kiti a- 
teina. Bene gruodžio 10 dieną iš 
ryto prajojo p~o Skaudvilę pasku
tinė bermontininkų šimtinė. Pra
jojo švilpdami, panašiai kaip ru
sų kazokai. Suplaukė iš miestelio 
ir apylinkės daug žmonių laukti 
lietuvių. Už kokio pusvalandžio 
pasirodė raitas pirmas lietuvis ka- 

i reivis žvalgas, permetęs per ark- 
į lio galvą paruoštą šautuvą. Žmo
nės tuoj jį apspito, bet jis, tik 
žmonėms pamojavęs, turėjo to- 

! liau joti ir sekti bermontininkus.
Po jo tuoj pat atjojo dar 2 žval
gai ir čia pat dar 3 žvalgai. 
Žvalgams nujojus, atžygiavo ir

Vladas Sk. j

Koridorinė Pedagoginio 
lituanistikos instituto 

skaitykla

Ji pradėjo veikti šių mokslo me
tų pradžioje. Veikia mokslo me
tų šeštadieniais Jaunimo centro II 
aukšto koridoriuje, Chicagoje. 
Prieš pamokas skaitykla sumon
tuojama, po pamokų vėl išgriau
nama. Skaitykla būna iliustruoja
ma minėtinų istorinių įvykių bei 
asmenų padidintomis nuotrau
komis. Čia kartais atliekamos ir 
pagrindinės pamokos. Pertraukų 
metu transliuojamos lietuviškos 
dainos bei plokštelių muzika.

SKYRIAI:
NEVV YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEVV YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Strept 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 U.iion Avenue 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, Hl. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CtEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRANO RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N. W. 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue 
LAKEVVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St.
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S Atlantic Blvd. 
NDW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEVVARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON. N. J.. 99 Main Street 
PHILADELPHIA. Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
VVATERBURY, Conn.. 905 Baik Street 
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, >/? Block 

cf 12 Mile Road 
VVOCDHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Janaica Avė. 
VVORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 3(0 W. Federal Street 
IRVINGTON. N. J. 07111. 1082 Sprinefleld Avenue

Tel.: AL 4-5456 
CII 3-2583

EV 4-4952 
L1 2-1767 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-468’
GL 8-2251 

365-5257 
246-9274

FO 3-8569
AN t-2991
LO 2-1445

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
3-4818
1-2750
6-1571
6-6766

PO 
HU

FI 
PL

North
Tel.: 751-6760/1 

Tel.; 441-4712
SW 8-2868

R1 3-0441
374-6446

♦

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALIANT — G T X 

ROADRUNNER — BARRACUDA — DUSTER

4030 Archer Avenue Tel. — VI 7 -1515

’.ričio — 
e’u cs ka- 

k ne- 
<nkus.

Sauliai,
Kelmė, Skaudvilė, i auragė ir 
Klaipėdos kraš n iena buvo svar

Velykinės Kortelės

1971 PLYMOUTH-CRICKET £1915.00

H

STATlONEiS
I

MŪSŲ SPECIALYBE PLYMOUTH - CHRYSLER 
STATION W A G O N

“Važiuokite su savo vasarnamiu’*

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramenlo • Chicago, lllinoli 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER $149^00,000. RESERVES OVER $13,500,000. , 
OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday&Friday,9a.m.to4p.mt 
Saturday,9a.m. toUNoon • Wednesday, no businesi transacted.

RUSTORAFT IK NO. CROSS gamybos 
kiekvienai giminri ir draugams 

DENNISON’'-; VELYKŲ PAPUOAT'VM IR 
DOVANŲ IPAKAV1M M 

VELYKINES KORTELES SVETI:.:’’ IS 
KALBOMIS

DIKMAVONftS ir KOMUNIJOS KORTELES

IAMA
“THE SHOP U-NEED” “THE SHOP U-NEEK 

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rašt. Reikmenys ir Dennison Prekė:

■«
i

Tai tiek apie mano tėviškės 
kaimynystėje kadaise plačiai iš
sišakojusią Kriaučiūnų šeimą ir 
giminę.

TANDARD' 
EDERA



Nr. 79 (14) — psl. 6 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1971 m. balandžio mėn. 3 d.

• Antanas Rūkas, VEIKA
LAI SCENAI. “Bubulis ir Dun
dulis” — linksmas trijų veiks
mų nut kimas. “Svajccfų šalis” 
— penkių veksmų vaidinimas 
mažiems ir dideliems. Išleido 
E'ena Rūkienė. Tiražas 3C0 egz. 
Spausdino “Naujienų” spaustu
vė Chicagoje 1S7C meta:s. Kny
ga gražiai išleista, kietuose vir
šeliuose, 180 psl.

Pastarosios, jau pomirtinės, 
Antano Rūko knygos proga, 
tenka prisiminti, kad išeivijoje 
negalėtume girtis, jfeg labai rū- 
pimanės čia mirusių mūsų ra
šytojų literatūriniu palik’mu. 
Seniai Švedijoje mirė šeinius, o 
kur jo, jeigu jau ne pilnų, tai 
bent rinktinių raštų tomai ar 
tomas. Prancūzijoje pokario me
tais mirė Jurgis įSavickis, bet 
lig šiol negirdėti, kad kas nors 
čia rūpintųsi jo visų raštų iš- 
le’dimu. Tuoj po Fausto Kiršus 
mirties turėjome išleis i jo po
mirtinę poezijos knygą, bet jo3 
ir šiandien dar nėra. O kur dar 
Juliaus Kaupo ir kitų, amžiny
bėn nuėjusių, pal'ktieji raštai? 
Visų jų plunksnos darbai turėjo 
būti išleisti, kaip buvo išleisti 
Krėvės, kaip išleisti ir leidžiami 
Škėmos. Deja...

Tad ir An ano Rūko atveju 
esame čia dėkingi ne kam kitam, 
o našlei Rokienei, kaip dailinin
ko Pauliaus Augiaus monografi
jai išėjus, buvome ir esame dė
kingi našlei Augienei. Savotiš
kai todėl turėtų būti gėda visai 
organizuctai ir turtingai mūsų 
lietuviškajai išeivijai, kad miru
siųjų mūsų kūrėjų palikimas 
gelbstimas čia tik jų našlių ska
tiku.

Dabar išleistoj Antano Rūko 
knygoj atspausdinta du jo sce
niniai veikalai, abudu jau matyti 
mūsų čionykštėse scenose. Bene 
plačiausiai žinoma yra komedija 
“Bubulis ir Dundulis”, kadaise 
apkeliavusi kone v:sas pokario 
metų lietuviškąsias stovyklas 
Vokietijoje, pastaraisiais me'ais 
matyta ir Chicagoje. O “Svajo
nių šalį kliveland’ečiai buvo ne
seniai atvežę į pirmą jį mūsų te
atro festivalį Chicagon.

I bendroji 25 psl. i etuvių kalbos 
ta- mių apžvalga. O paskui pus 
iay’s pc puslapio duodami gau
sės mūsų kaltes tarmių teksto 
pavyzdžiai. Gi tarmiškai užrašy
to įvairiausio tekfto knygoje 
atepausdinta net 643 gabalai. Pą 
vyzdžius užrašant, neapler.ktęs 
nei šiandieninei Gudijai ir Len
kijai p iliktos:o3 lietuviškos sri
tys. Gale pridedamas so tekstų 
surištas žodynėlis, šaltiniai ir 
kt.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1971 m. kovo mėn. Nr. 3. Tėvų 
jėzui'ų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žur
nalas. Redaktorius — Juozas 
Vaišnys, S.J. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 2345 W. 
56th St., Chicago, 111. 60636. Me
tinė prenumerata 5 dol.

Kaip ir tinka gavėnios metui, 
apie kančią ir paguodą rašo J. 
Vaišnys, S. J. A. Parkus šiame 
numeryje pradeda, matyt, kiek 
ilgėlesnį straipsnį “Pasaulėžiūri
nė bazė — krikščioniškosios 
veiklos rodyklė”, o apie jaunimo 
problemų naujas dimensijas kal
ba Gediminas Kijauskas, S.J. 
Fel’kso Jurevičiaus knygą “Tau
ta tikrovės ir mito žaisme” re
cenzuoja V. Bagdanavičius. 
Įvairi ir įdomi taipgi ir kita žur
nalo medžiaga. Leidinio pusla
pius ypač puošia Eleonoros 
Marčiulionienės keramika.

Renės Rasos apybraiža ir kt.

• SKAUTŲ AIDAS, 1971 m. 
vasario mėn., Nr. 2. Oficialus 
Lietuvių skautų sąjungos orga
nas. Leidžia LSS Tarybos Pir
mi ja. Vyr. redaktorius — J. To
liušis, 7418 S. Claremont Avė., I 
Ch’.ago, 111. 58638. Administra-! 
torius — A. Orentas. 5840 S.; 
Crmpbell Avė., Chicago, III. 
60523. Me inė prenumerata 51 
dol. Gausiai iliustruotas žurna- į 
las, sk'rtn.3 labiau konkreč'ai1 
skautičkajai veiklai, bet įdomus 
ir kiekvienam pavartyti.

lybė. Laiške generolui Cham.be 
jis rašė; “Nekenčiu epochos, ku
rioje universalaus totalizmo įta
koje žmogus pasidaro minkštas, 
švelnus, ramus galvijas. Ir mes 
esame prašomi tai laikyti mora
liniu progresu. Ko aš nekenčiu 
marksizme, tai totalizmo, į kuiį 
jis veda.”

Savo lyg testamentiniame 
rašte jis kalbėjo: “Tėra t’k vie
na vienintelė problema pasau
lyje — kaip žmogui grąžinti su- 
sirūpin’Alą dvasiniais dalykais,, 
ką daryti, kad ant žmonių pra-j 
dėtų lyti kas nors panašaus, 
kaip tas gregor’oniškas g’ędoji- 
mšs... Nebegali ilgiau gyveni] 
vien tik šaldytuvais, politika, j 
bankų apyskaitomis, kryž'a.'o- i 
džių mįslėmis. Negalima ilgiau 
gyventi be poezijos, spalvos ir 
meilės...” J. Pr.

MENININKAS KALINIUS 
MOKO TAPYTI

Dailininkas Ashley Jackson 
meko tapybos britų kalinius 
VVakefieldo kalėjime. Jis sako, 
kad jie stengiasi kiekvieną lini
ją tobulai išvesti, tik jiems, bū
nant tarp keturių kalėjimo sie
nų, sunkiau su nutuoki mu per
spektyvos.

Antoine de Saint - Exupery

biografija
Kam iš “best-sellerių” iš vi

sokių riebių k seninių laidų yra 
susidaręs vaizdas, kad emerikia- 
čiai skę.ta susidomėjime tik 
seksu ir kitomis magmogių in- 
tryges temomis, tas turė'ų su
sipažinti su tekiais veikalais,

I kaip 1S70 m. G. P. Putnam’s 
j Sens leidyklos Nevv Yorke išleis- 

• STUDIJŲ DIENO'*' - 1C7J. | ta 6C8 psl. k ?yga Anteine d? 
Leidžia Australijos Lietuvių : Saint-Exupery” (kaina 10 dol.). 
Bendruomenės Kultūros Tary- Reikia s ebėtis plačia autoriaus 
La. Redagavo Audrius Garol s. i Curtis Cate erudicija. Nemiosta- 
1070 m. gruodžio 17. Tai 12-kos 
laikraštinių puslapių leidinys 
duodąs labai gerai paruoštus 
pas arųjų Australijos lietuvių 

: Studijų Dienų aprašus. Juo3 
j perskaitęs, susidarai labai ryš
kų visų svarstymų ir visų priei
tų išvadų vaizdą. Tai tiesiog pa
vyzdys, kaip mūsuose reikėtų 
padaryti po kiekvienų panašaus 
susibūrimo. Tai pavyzdys ir 
Amerikos lietuviams, kurie pa
prastai mėgsta kokiame nors 
mokslinio pobūdžio sulėkime 
įkurti kone aukštąsias akademi
jas, lik nutarimuose išleisti to 
ar kito suvažiavimo darbų lei
dinius, o paskui visa tai greit 
pamiršta t, net nė maža brošiū
rėle nepaliekant jokio įvykio 
ženklo. Tačiau vienas ir austra
liečių neapsižiūrėjimas: niekur 
leidinyje nepasitaikė rasti anų 
Studijų Dienų dates. Jos gi tu
rėjo tęstis net kelias dienas. Lei
dinys išleistas, joms pasibaigus. 
Jau ir patys Australijos lietu
viai, sakysim, po penkerių metų, 
paėmę šį leidinį į rankas, nega
lės iš jo sužinoti čia minimų 
Studijų Dienų da'os, tai ką jau 
bekalbėti apie kituose žemynuo
se gyvenančius.

bu. Autorius Harvardo auklėti- 
ms, dar ir Cx"orde studiiavęs 
filosofiją, politiką, ekonomiją.

Todėl šis jo veikalas apie įdc- 
mųji prancūzų rašytoja Saint- 
Exupery.yra ne vien šio literatu 
rinė biografija ir jo veikaluos 
pasiektų kūrybinių laimėjimų 
a'skleidimas, bet ir davimas pla
taus XIX amžiaus pabaigos ir 
XX amžiaus pirmos‘pusės poli
tinio gyvenimo apžvalgos, avia
cijos istorijos ir vystymosi 
(E*xupery buvo lakūnas), antro
jo pasaulinio karo e:gos, aptari
mo, gilinantis ne tik į tarptau
tinius ir tau inius įvykius bet 
ir į aprašomų šeimų likim’nį gy
venimą.

ir laimėjimų. Knyga 
nuo ykiais, dialogais,

• ATEITIS, 1971 m. kovo 
mėn. Nr. 3. Lietuvių katalikiš
koje jaunimo žurnalas. Vyr. re
daktorius — Jonas šoliūnas, 
6641 S- Albany Avė., Chicago, 
III. 60829. Administratorius — 
Juozas Polikai is, 7235 S. Sac- 
r amen to Avė., Chicago, 111. 
6C829. Metinė prenumerata JAV 
ir Jfcmadoj 7 dol., kitur — 5 
dol., garbės prenumerata 15 dol.

Pirmasis žurnalo puslapis kal
ba apie tautiškumą, inteligentiš
kumą ir sendraugėj pareigas, 
o "Užuominų” skyriuje pabrė
žiamos dvi šalpos fondo sąvokos

• LIEPSNA. Leidžia Montre
alio lituanistinė mokykla. Leidi
nys 16 psl., spausdintas rotato
rium, išleistas 1971 m. vasario 
16 d. Redaguoja Rasa Lukoše- 
vičiūtė, padėjėjas — Gintaras 
Nagys. Jiems talkina dar visas 
būrys jaunimo raštais, pieši
niais-

Lakūno Exupery veikimo lau
kas buvo platus. Jis pateko į ci
vilinės — pašto aviacijos vysty
mosi sūkurj, palaikant ryšį tarp 
Europos, Afrikos Ir Pietų Ame
rikos. Taigi, veikalas aprėpia 
tris kontinentus, su visa to lai
kotarpio papročių ir gyvenimo 
egzotika. Exupery dalyvavo ir 
Ispanijos civiliniame kare vy
riausybininkų pusėje, ir buvo 
korespondentas Maskvoje, per
gyveno eilę sunkių lėktuvo ava
rijų, kol žuvo II: Pasaulinio ka
ro metu, išskridęs žvalgybon 
virš nacių valdomų sričių.

Veikalas — tai visuomeninių, 
valstybinių ir asmeninių įvykių 
pynė, drauge su išryškinimu kū
rybingos, ryžtingos asmenybės 
gyvenimo kelio bei jo kūrybos

• BALTISTICA VI (2), 1970 
m. Leidykla “Mintis”, Vilnius. 
Specialiai baltų kalbotyrai ski
riamas mokslo žurnalas, kuria
me bendradarbiauja ir visa eilė 
šios srities ki‘.ų tautų moksli
ninkų. Redaguoja redakcinė ko
legija. Atsakomuoju redakto
rium dar žymimas okupantų nu
žudytasis prof. J. Kazlauskas, 
kurio rūpesčiu ir buvo šis žur
nalas įsteigtas.

Kiekvieno tekio “Baltisticos” 
numerio išleidmas yra nemažas 
laimėjimas baltų (lietuvių, lat
vių ir prūsų) kalbų moksle. 
Ypač kai žurnalas jau buvo pra
laužęs uždarumos kiautą, jau 
buvo tapęs tarptautinio žinomu
mo leidiniu. Ar jis tokiu galės 
išlikti ir be daugiausia rūpesčio 
jin įdėjusio atsakingojo redak
toriaus prof. J. Kazlausko, pa
rodys ateitis.

• AKIRAČIAI, 1971 m. sau
sio mėn. Nr. 1 (25). Atviro žo
džio mėnraštis. (Šio numerio re
dakcija: D. Bielskus, K. Dran
ga, G. Procuta, L. Mockūnas, 
dr. T. Remeikis ir Z. Rekašius. 
Administratorius — K. Avižie
nis. Adresas; 6821 S. Maple-

ir keliamas klausimas: kiek de-|WOod Avė., Chrago, 111. 6C8"9. 
monstracijos gali pasiekti? Ir|Met:nė mėnraščio prenumerata 
daroma tokia išvada; rengiant 
demonstracijas, reikėtų rasti to
kiu problemų, kurios sujungtų 
Lietuvos tragediją su dabartine 
Amerikos padėtimi. Spausdina
mas pasikalbėjimas su MAS 
pirmininku Eugenijum Girdaus- 
ku. 'Savos literatūrinės kūrybos 
pavyzdžių šį kartą yra tik vie
nas eilėraštis ir trumputė apy
braiža. Tai truputį mažoka. 
Ateitis ypač turėtų skatinti šios 
rūšies jaunųjų įpasireišk:mą. 
Žurnalui taipgi reikėjų atkreipti 
didesnį dėmesį į naujai išėjusių 
mūsų originaliųjų knygų aptari
mą ir jų patrauklų pristatymą 
jaunajam skaitytojui.

6 dol.

• LIETUVIŲ KALBOS TAR
MES. Chrestomatija. Lietuvos 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
leidinys. Leidykla “Mintis”, Vil
nius 1970 m. Chrestomatiją su
darė: E. Grinaver.kienė, A. Jo
naitytė, K. Morkūnas, B. Vana
gienė ir A. Vidugiris. Redagavo: 
E. Grinaveckienė ir K. Morkū
nas. Leidinys 520 psl.

Leidinio pradžioje duodama

• MOTERIS, 1971 m. sausio - 
vasario mėn. Nr. 1. Lietuvių mo
terų žurnalas. Leidžia Kanados 
Lietuvių katalikių moterų drau
gija. Redaktorė — Nora Kulpa- 
vičienė. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 1011 College 
St., Torcnto 4, Ont., Canada. 
Metinė prenumerata 5 dol.

Apie moteris, Nobelio premi
jos laureates, rašo P. Gaučys. 
Ilgesnį istorinį škicą apie zana
vykų Uogintų šeimą pradeda 
Juozas Eretas. A. Tyruolis rašo 
apie žinomąją vokietę rašytoją 
ir dailininkę Ruth Schaumann, 
žurnalo puslapius išpuošiant jos 
poezijos ir dailės pavyzdžiais. 
Duodamas Danguolės Sadūnai- 
tės naujų eilėraščių pluoštas,

vj kerno 
perpinta 
citatomis. Exupery buvo ne vien 
knygų, bet ir filmų scenarijų 
autorius, o taip pat ir skurdo 
prislėgtas išlaidingas aristokra
tas, buvo mėtomas iš buto. Ko
munizmas jam buvo šiurpus ir 
jis šaukė: “Niekada negalima 
a iduoti pirmumo masei prieš 
elitą, medžiagai tr gyvenimo 
standartui prieš dvasią. Nieka
da negalima pasisavinti socialis
tinės doktrinos tų, kurie degino 
bažnyčias ir spiaudė į aristokra
tiją. Ar kas to nori, ar nenori, 
bet Ispanijoje deginimas meno 
tur ų ir ištuštinamas uždarų vie
nuolynų pasaulio, nors įvykęs 
ir trumpam laikotarpiui, buvo 
atidavimas pirmenybės kvailys
tei prieš civilizaciją”.

Exupery davė pirmenybę kul
tūriniams laimėjimams, skelb
damas: “Mes nesame penimų 
riebulių banda, ir itckio vieno 
Paskalio pas'rodymas yra daug 
vertingesnis, kaip eilės turė'ų 
sėkmingų niekų”. Jis interesa
vosi Dievu, kaip tai ma'yti iš 
jo “Citadelės”. Biografas sako, 
jog Exupery mąstė, kad be ti
kėjimo į Dievybę, galutinoj są
skaitoj nėra galima žmonių bro-

H

STOGUS

Telef. — PRospect 8-2781

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tei. Virginia 7-7258 - 59

HuniinniticiuiM
imi rotu imu

luti IISI Vilt (tilt
FOI MIIIMUM TUSIOM

• HEIMATGRIGS. -Jahrbuch 
der Deutschen aus Lltaisen 
1971. Tai įprastos formos 
psl. kalendorius. Kaina 
markių. Užsisakyti galima 
adresu: Landsmannschaft 
Deutschen aus Litauein i. ) 
V., Postschechkonto, Hannover, 
Nr. 882 81. W. Germany. Kalen
dorius papuoštas Lietuvos gam
tovaizdi^, Trakų pilies, Kauno 
ir Vilniaus nuotraukomis, duo
dama Šatrijos Raganos novelės 
“Irkos tragedija” vertimas į 
vokiečių kalbą.

fusr 
i 120

3.50 
š:uo 
der 
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ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfaeturers

NAMŲ TAISYMO DARBAI

SKAMBINTI RE 7-9615

Staliaus, dažymo ir visus kitu* 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

VVAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machlnes — 

Checkwriters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTUS
/irš 60 m. patikimas patarnavimas 

naujoje Vietoje
5610 S. Pulaski lid., Tel. 581-4111

‘ .... .
Nuo
19 14 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

DIXIE GOVERNOR RESTORANAS IR LOUNGE
175 h ir Dixie Highway, East Hazelcrest, III.
(Iš Chicagos važiuoti Western Avenue iki 175th Street)

Restoranas atda’-as nuo 6:30 iki 10 vai. vak., 
Lonnge atdara iki 3 vai. ryto kasdien

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir *kt.

Skambinkite 798_7~70 arba 798-7000
Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai, 

Savininkai

%

itin mr MOTOir 
(ALVAKIZEO Wl«t

DENGIAME

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

VOROS: įvairiausio alų- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai.

Apkalame aluminijum medines 
namo dalis.

KOSTAS BUTKUS

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

' Telef. PRospect 6-8998

MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 

4M ASCKO AVENUC 
bucam, LUNOtt ma

A

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
4il2 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIE1VICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tų Certiricatų sųskiiltaa 

Minimum $5,000.00

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D.

VALANDOS:

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sųskaltaa.

PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAI), ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v.
ANTRAD. Ir PENKTAD..................9 v. r. tkl 5 v. v.
ŠEŠTAD i v. r. Iki 11 V d — Trečlad uždaryta

Cham.be
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of American States- 
Knygą suredagavo

Stevens. Išleido Scribners. 
na 10 dol.

MEMUARAI Iš PEKINO 
KALĖJIMO

“American Political

AMERIKIEČIŲ POLITINE . 
FILOSOFIJA

Iš spaudos išėjo reikšmingas 
veikalas;
Thought: The Philosophic Di- 
mensiens 
manship".

į Morton J. Frisch ir Richard D. 
Stevens. Išleido Scribners. Kai-

I
I
I

GANDHI PA'TO ŽENKLŲ 
PARODA

šeštadienis, 1971 m. balandžio mėn. 3 d.

• t

SAVINGSHOME

INSUREDLOANS

Community

Kompozicija Nuotrauka Algirdo Grigaič'jo

A. Grey, 26 mėnesius išsėdė
jęs vienutėje Pekine, parašė sa
vo atsiminimų, knygą "Hostage 
in Peking”. Išleido Doubleday. 
Kaina 7.95 dol.

TON
ASSOCIATION

B R I G H
SAVINGS AND LOAN

Servtng
57 years vvith personai attention.

4071 Archer Avė. (West of California Avė.) 
Chicago, Illinois 60632 Tel. LA 3-8248

• Kario Binkio populiario j 5 
v.e k 2nių pjei nė “Atžalynas”, po 
an.;s gyvesnių kelių 
lių pasisekime, šį 
dar -bus kartojama 
co tro didž'o^oj salėj 
Spekt;
3 d.) 
vak.,
4 d.) 
stato Lie uvių Bendruomenės 
Jaunimo teatras, režisuoja Juo
zas Valentinas.

• Chicagos linksmų va’dinto- 
jų sambūris “Antras kaimas” 
ir šį pavasarį pasirodys su savo 
šviežia programa. Spektakliai 
vyks įprastinėje Playhouse sa
lėje, Marąuette Parke, balandžio 
mėn. 17, 18, 23, 24 ir 25 d.

• Dail. Bronė Jameikienė pa
kviesta i Havajuose vyks antį 
tarptaut nj Azijos tautų kultū
rų ir meno seminarą, šešias sa
vaites truksiantį seminarą, ku
rio meno sek ijoj dalyvaus ir 
mūsų dailini: kė, rengia ten Ho- vietos gyventojų atsiminimų, 
nolulu universite as. Br. Jamei- pamini Lietuvai svarbių žmonių 
kienė šiomis dienomis iš Chica- ryšius su miestais ir kaimais 
gos jau išskrido į Havajus. ties Nemunu. Pati knyga laiko

ma kruopščiu kelerių metų dar
bu.

• Italijos spaudoje pasirodė 
straipsniai, kuriuose plač'ai ra
šoma apie Vilniaus universitetą 
ir apie reikalą reformuoti italų 
aukštąsias mokyklas, nusižiūrė
jus į sovietų universitetų pa
vyzdžius.

E'ta yra gavusi laikraščio 
“Nuovo Sud”, nr. 6 ir 7 (vasa
rio 18 ir 25 d.) straipsnio iškar
pas. Fiorentįno Sullo, Italijos 
krikščionių dem. partijos kai
riojo sparno narys, lankęsis So
vietų Sąjungoje, dabar svarsto 
reikalą ats'žvelg i į sovietų uni
versitetų darbą, santvarką ir... 
tai panaudo i reformuojant ita
lų aukštąsias mokyklas.

Autoriui Sullo teko lankytis 
ir Vilniuje (jis rašo; Vilna, vis 
pažymi, kad tai sovietų mies
tas...). Jis italų skaitytojams 
pateikia plač'ą Vilniaus univer
siteto apžvalgą, XVI šimtmečiu 
pradedant, ir vėliau išdėsto stu-

spektak- 
savaitgalį 
Jaunimo 

Chicagoj. 
aki s šeštadienį (balandžio 

prasidės 7 vai. 30 min. 
ir sekmadienį (balandžio 
3 vai. popiet. Vaidinimą

repes taurės pramoginių šokių 
varžybose, čia l'etuviai, atsto
vavę .Sovietų Sąjungą, užėmė 
šeštą - sept’ntą vietas, gi Gar- 
misch Parše kirchene, Alpių 
taurė3 varžybose, buvo šešti. 
Miuncheno varžybose dalyvavo 
20 porų, atstovavusių 14 vals
tybių. Dalyvavo ir Australijos 
čempionai. Norva'šos Europos 
varžybose dalyvavo ketvirtą 
kartą, pradžioje buvo laimėję 
ves dvyliktą vietą. (E.)

• Kanados aktorius Baiiiel 
Chajet Vilniuje anglų kalba 
skaitė — deklamavo Šekspyro 
dramų ištraukas, sonetus, R. L. 
Stevonson ir B. £haw veikalų 
ištraukas.

* Okun. Lte'uvojs gyventojai 
domisi neseniai Išle’sta Česlovo 
Kudabos knyga “Kur Nemunas 
teka”. Autorius pasakoja moks
lininko žvilgsniu apie Nemuno 
kilmę (jo ilgis — 937 kilomet
rai), patelkia istorijos faktų,

• Jurgis Petrauskas, nusipel
nęs artistas ir vienas Lietuvos 
profesinio teatro pradininkų, š. 
m. balandžio 6 dieną mini 85 
metų amž aus. sukaktį. Grįžęs iš 
Rusijos, kur dirbo didelėse ir 
rimtos reputacijos trupėse, 19'21 
m. rudenį įsijungė į Kauno Vals
tybės teatro darbus, įsigydamas 
reto populiarumo kaip komedi
jų ir charakterinių vaidmenų 
interpretatorius. Buvo vienas iš 
originalių (su Viktoru Dineika 
ir Henriku Kačinsku) "linksmų
jų brolių”, šiuo metu yra pensi
ninkas ir pastoviai gyvena Kau
ne. ,

• Vaikams, I'alinimui skiria
muose leidiniuose okup. Lietu
voje netrūksta rusiškų, net ku
biečių pasakų. Iš lietuvtekos 
dvasios leidinių šių metų pra
džioje, šalia kitų, išleista; V. 
Krėvės “Aitvaras” (keturi pa
davimai, tiražas — 50,000 egz.) 
ir “Pasakų skrynelė” — kur su
dėta 10 mažų knygučių po vieną 
pasakėlę mažiesiems, šio leidi
nio išleista 75,000 egz.

• Lietuvoje teveikia vos du 
senųjų knygų knygynai — anti
kvariatai — po vieną Vilniuje ir 
Kaune. Nors vilniškis įsteigtas 
1945 metais, tačiau lituanistikos 
skyrius jame veikia vos 10 me
tų. Kauno antikvariatas — la
bai ankštas su maža šviesos, ir 
tik pastaruoju metu numatyta 
jj praplėsti. Juo labiau, kai jau 
gaunami užsakymai iš užsienio 
knygynų. >

“Lit. ir Meno” savaitraštis 8 
nr. skatina antikvariatus steigi 
Klaipėdoje ir kituose miestuose. 
Esą, žmonės nevertina senų 
knygų, nežino jų kainų ir pan. 
Kaune buvęs atsilikimas: vienų 
namų katilinėje senos knygos 
buvo deginamos, gi senyva mo
teriškė kirviu kapojo seną, ver
tingą knygą. Ji griebėsi kirvio, 
nes knygos suplėšyti neįstengė, 
o į katilą ji netilpo...

Nusiskundžiama: labai trūks
ta senos knygos aistruolių, su
manių, sąžiningų, mokančių 
daug kalbų. (E)

• Lietuviai tarptautinėse pra
moginių šokių varžybose. Lietu
vos šokėjų pora, Jūratė ir Čes
lovas Norvaišos, dalyvavę dau
gelį kartų tarptautinėse pramo
ginių šokių varžybose, š. m. va
sario mėn. dalyvavo Miunchene, 
Vak. Vokietijoje, įvykusiose Eu- Į N. J., 275 psl., kaina 4.95 dol.

dentų priėmimo tvarką, moks
lo e'g>ą, dėstytojų, profesorių 
darbą, rašo apie įvairių mokslo 
sričių mokslo kandidatus ir pan. 
Pagrindinė mintis — universite
tai sovietinėje santvai koje turė- 

; tų būti pavyzdžiu Italijai.
Eltos biuletenis italų kalba 

netrukus paskelbs lietuvių atsa
kymą autoriui Sullo, nusižiūrė
jusiam į Maskvą. Savo ruož u, 
tūtų naudinga parengti ir ati
tinkamą studiją, kurtoje būtų 
palyginti laisvosios Lietuvos 
universitetai su sovieiniais, jų 
pobūdžiu. (ELTA)

• Lietuvio kunigo .malda
tarptautinėje spaudoje. Prel. dr. 
Leonardo Giži neko malda, praėj. 
metais įdėta Elta - Press biule
tenyje Romoje, ypatingai patiko 
italams. Maldą, kurioje nupasa
kojamas Lietuvos likimas, tau
tos kančios, rusams kraštą oku
pavus, išt'sai, per du puslapius, 
paskelb a žurnale “Paiallelo 
38”, 1970 m. nr. 12. Tai Europos 
apjungimui ugdyti skirtas poli
tikos, kultūros žurnalas, kurio 
straipsniai skelbiami keturiomis 
kalbomis, šioji Gižinsko malda 
atspausdinta ir Belgijos, Olan
dijos ir Prancūzijos laikraščiuo
se. (ELTA)

• Pauliaus Galaunės straips
niai vieno e knygoje. Vagos lei
dykla Vilniuje išleido muzieji
ninko, menotyros specialisto, ne-

Je'gu šv. Tomo doktrinos po-
-I velkyje kuriama ir plėtojama 
r | teologinė sistema pasižymėjo 

savo gilumu, preciziškumu, pas
tovumu, tikslumu, bet iš kitos 
pusės ir ilgokai užtrukusia stag
nacija, tai II Vatikano suvažia
vimas davė naujų impulsų teo
loginę tiesą ir sistemą vystyti, 
atsižvelgiant į kitų mokslų lai
mėjimus, derinant su kitų baž
nyčių teologine pažanga, atkrei
piant akį ir į visų Dievo žmonių 
mintį.

Šitokioje situacijoje darosi la
bai įdomu įsigil inti į praeito 
šim'mečio teologijos kelią, į šio 
šimtmečio pradžios religinės 
minties raidą ir į naujus polė
kius, kuriuos atnešė II Vatika
no suvažiavimas.

Kaip tik neseniai iš spau.dos 
ir išėjo veikalas, skirtas šiam 
uždaviniui. Tai “A Survey 
of Catholic Theology 1800— 
1970”. Jo autorius — dominin
konas Mark Schoof, studijas 
ba'gęs Oxfordo ir Nijmegeno 
(Olandijoj) universitetuose, kur 
jis gavo doktoratą. Veikalą iš
leido Newman Press, Paramus,

Reikia stebėtis autoriaus su
rinktos medžiagos gausumu, 
apimties platumu ir dėstymo 
glaustumu. Matyti, kad čia 
'kruopštaus universitetinio dar
bo rezultatas. Ne tik apima di
džiųjų teologų minties raidą, bet 
planingai žvelgia teologines sro
ves įvairiuose kraštuose, įsigili
nant į atskirų mokyklų — są
jūdžių būding;ausius bruočus.

Čia susiduriame ir su moder
nistais, ir su naujai besivys'an- 
čiais teologiniais sąjūdžia's Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Olandi
joje ir kitur, su neoscholasticiz- 
mu ir su Tuebingeno mokykla. 
Pravedama paralelė, kas tuo 
pat laiku dėjosi protestantų teo
logų tarpe, žvelgiama į pakas, 
kokias turėjo vieni į kitus. Ir 
vis panaudojama naujau3i šalu
tiniai, po kiekvieno skyrelio duo
dama platus literatūros sąra
šas, ne tik vo kalus 
bet ir nurodant, ko 
jų tikėtis.

Šį veikalą skaityti,
susipažinti su moderniųjų laikų 
■katalikų teologijos raida, bet ir 
pasigėrėti kruopščiai atliktu 
moksliniu darbu. J. Pr.

suminint, 
galima iš

tai ne tik

NUPIRKO 133 K NO 
TEATRUS

Cineramos bendrovė iš Glen 
Alden bendrovės nupirko 138 
RKC Stan'ey - 'Warner kino te
atrus, užmokėdama 20 mil. do
lerių.

Chicagos centrinėje pašto 
įstaigo e, 433 W. Va i Buraa, 
nuo kovo 12 iki bal. 19 vyks 
Mahatmos Gandh' pašto ženk
lų paroda, atdara šiokiadieniais 
nuo 8 v. 30 min. iki 4 v. v.

the l_.ithua.ntan

seniai atšven'usio 80 m. gimimo 40 m. pastatytas dėl 15,000 stu- 
sukaktį, Pauliaus Galaunės kny- dentų, dabar turi 100,000. Ruo- 
gą “Dailės ir kultūros baruose”, šiamos švietimo reformos, įve- 
Tai Galaunės 1912—1968 m. ra- dant daugiau demokratiškumo 
šyti svarbesnieji straipsniai, ir amerikiečių metodų, 
apimantys įavirlas Lietuvos kul-' 
tūrinio gyvenimo sritis. Pabai
goje išspausdinta išsami P. Ga
launės raštų bibliografija.

(ELTA)

E U D E I K I S
Svarbus leidinys medikams

Parodines knygų 
Vitrinos

Jos stovi Jaunimo centro I aukš
to koridoriuje, Chicagoj. Mecena
tai — “Draugas” — Tėvai mari
jonai ir JAV LB Chicagos Apy
gardos valdyba. — Naujausios 
knygos gaunamos nemokamai iš 
leidyklų. Pastoviausi vitrinų rė
mėjai: leidykla NIDA (Londo-, 
ne), Algimanto Mackaus Knygų 
leidimo fondas, Lietuviškos kny
gos klubas, “Naujienos”, “Lietu
vių Dienos” ir beveik visos žurna
lų leidyklos. Abiem pusėm būtų 
naudinga, jei savo leidiniais vit
rinas galėtų paremti visi knygų 
leidėjai, nes vitrinos čia atlieka ne

Amerikos medikų draugija 
AMA išle'do informaeĖ*} leidinį C 
“AMA Drug Evaluation”, turin-j« 
tį 1,040 puslapių ir duodantį ’ JĮ 
1,200 vaistų vertinimą, apra-1 Ji 
šant, kaip juos vartoti, kekių. 
neigiamų reakcijų jie gali duo- • 
ti, kokias dozes skirti, kur tie į 
vaistai gaunami. AMA nariai šį 

t leidinį gauna nemokamai, ki
tiems — 15 dol. šį leidinį ruo- 
ruošė AMA štabas vaistų reika- 
ruošč AMA štabas va'stų reika
lams; be to — buvo gauta maž
daug iš 300 ekspertų patarimai. 
Leidėjas — The American Me
dical Assn., 535 N. Deaborn St., 
Chicago, III. 60610.

SKIEPAI PRIEŠ HIPATIT4
Grupė New Yorko universite

to mokslininkų pranešė apie da- 
i romus tyrimus ir bandymus, ku-- I I e 1 Al Lzd‘-Iv-A y 111 LtSJ| I\ Cl

tik mokomąjį, bet ir reklamini | He metų
vaidmenį.

Įtampa Italijos mokyklose

Gausus gyventojų prieauglis 
perpildė Italijos mokyklas, ypač 
aukš' esmių gimnazijų vyresnes 
klases ir universitetus. Vyriau
sybė apie penktadalį savo paja
mų skiria mokykloms, bet ir tai 
nepakanka, švietimo ministeris 
R. M’ssai padėtį mokyklose api- 
būna kaip sprogti paruošta 
bomba. Vyks'a demonstracijos, 
į kurias mokytojai, keldami sa
vo reikalavimus, išveda net 6 
m. amžiaus vaikus. “The New 
York Times” skelbia, kad italų 
mokyklos bene bus didžiausio 
susirūpinimo keliančioj padėty 
iš visos Europos. Vyksta strei
kai, protestai. Savo įtaką plečia 
ir komunistai, ir dešiniųjų ekst
remistai, atkakliai tarp savęs 
kovodami. Kolektyvai šaukia 
susirinkimus pamokų, paskaitų 
metu.

Romos universitetas — kraš
tu' inių dešiniųjų įtakoj, o fizi
kos institutas — kraštutinių 
kairiųjų, kurie savo mokyklos 
vartus kontroliuoja elektriniu 
įtaisu, neįsileisdami dešiniųjų 
puolikų. Turino architektūros 
mokykloje net egzaminų metu 
salėse matomi Mao Tse-tungo, 
Ho Chi Minh portretai. Aštuo- 
nios Italijos architektūros mo
kyklos yra kraštutinių ektre- 
mistų peryklos. Iiš kitos pusės 
— gana stiprus katalikų mo
kyklų tinklas.

Studijuojančių skaičius per f 
m. paaugo iš 360,000 iki 700,- 
000. Romos universitetas, prieš

rinkoje jau galės būti skiepai 
prieš serumo hipatitą.

NORIU PIRKTI 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ

Nepriklausomos Valstybės išleistų 
sidabrinių monetų, su atvaizdu Vy
tautas 10 litų 1936 metų, Preziden
tas Smetona 10 litų 1938 m. Tr. I)r. 
Jonų Basanavičių 5 
Pirkčiau

Prašau 
atvykti.

Tony _ 
Racine, Wls. 53403.

litu 1936 m. 
ir smulkesnių monStų. 
pranešt adresą, ar pačiam

Craig, 1653 Taylor Avė.,

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS. STABDŽIUS, 

Transmisijas, Starterius. Alternato- 
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus., PETRAS PISNYS, sav., 
6211 - 15 South Daiuen Avenue — 
TEL. 737 - 3988.

GĖLĖS
vestuvėms, banketams, laidotuvėm.- 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 
W. 63rd Street, Chicago, IlUnois1443

TEL. PR 8-0833 — PK 8-0834

10% — 20% — 30% pigiau inokčsh 
ai apdraudę, nuo ugnies lr automo- 
Hllo pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H (Vest 95th Street 
Chicago, IlUnois

Tel. GA 4-8864 lr GR 6-4330

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos radijai, 

stereo, oro vėsintuvai 
Krautuvė Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

C DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID į 
t * L a d o t u v i y Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
į 4330 South California Avenue 
s Telefonai; LA 3-0440 ir LA 3-981)/

|J 4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — lAids /-Imi

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FaciUtl**

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

FUNERAL HOME

PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

' fr t’' iro' ? ’• f‘ra

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNUS
2424 W. 69fh STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
1318 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 3. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLympic 2-1603

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 Fzisf 162nd Street, South Holland 

10821 South Micrigan Avenue, Chicago 
TEL — CO 1-2228
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Naujausias, patobulintas
lietuviškas sapnininkas

PAKLUSNŪS DARBININKAI

Lenkijos darbininkų bruzdėji
mo išsigandusi. Sovietų Sąjun
gos valdžia atšaukė numatytą 
kainų pakėlimą. Bet infliacinė 
tendencija verčia ją per partor
gus ir vėl teirautis, kaip atsi
lieptų darbininkai, jeigu pakil
tų kainos ar sumažėtų atlygini
mai.

Kad įtikintų valdž;ą, vienas 
fabriko d:rektorius Rusijoje pa
skelbė bandymui, jog nuo ryt
dienos algas sumažins per pusę.1 
Plojimai. Tada paskelbė, kad 
nuo ryt algų visai nebemokės. 
Plojo tik keli, bet ki ą rytą į 
darbą atvyko visi. Tada direk
torius sušaukė mifngą ir pra
nešė: “Visiems atvykti į darbą 
ryt devintą valandą. Visi būsite 
pakarti!” Mirtina tyla. Staiga 
balsas iš darbo žmonių gilumos:

—. Virvę atsinešti, ar valdžia 
duos?

Šauniai žmonėms galveles kapojančios Maskvoj ir JAV atominio nu
siginklavimo konferencija.

Spaudos apžiūrinėjimas

SENA IR NAUJA RAŠOMOJI 
MAŠINĖLĖ

NEKENKSMINGA KRONIKA
— Tavernų lankymas. Vienas 

pilietis "Chicago Tribūne” (III. 
21) rašo, kad jis neseniai atsi
kėlė į Chicagą, yra didelis mė
gėjas tavernų ir norėtų sužinoti, 
kiek reikėtų laiko, kad galėtų 
aplankyti visas karčiamas, kas
dien lankant vis po vieną. 
“Chicago Tribūne” jam atsakė, 
kad jeigu jis tikisi gyventi iki 
1990 gegužės 30, tai tą galės pa
daryti, nes Chicagoj yra 7,085 
karčiamos. Tačiau jeigu norė
tų sus'pažinti su New Ycrko ta
vernomis, tai užtrukus triskart 
ilgiau, nes ten 20,354 karčia
mos.

— Kepurė Sovietuose. Sovie
tų teismas nubaudė metais ka
lėjimo jaunuolį, kuris nuo pilie
čio galvos pavogė traukinyje 
kailinę skrybėlę, šitokių nusi
kaltimų Maskvoje labai daug.

finis laika;s vištikių spėjiku 
iš žvaigždžių ir visokių pranaši] 
Amerikoje yra labai daug ir jų 
nemažėja. Mes lietuviai tačiau 
manome, kad mums geriaus’r 
pasilikti prie lietuviško sapni 
ninko, nes žmogus vis kada nor. 
ši bei tą susapnuoja ir tuo pp 
čiu gali iš to numa'yti, nors ir 
ne ol’mą ateitį. Sapnininką bu 
vo pradėjęs ruošti a. a. Albinas 
Pliumpis, stengiamės jo darbą 
papldyti ir tęsti balandžio 1 d. 
proga.

Antžmogį sapnuoti, reiškia 
susitikti lietuvį visuomenininką, 
kultūrininką.

Aklermaną sapne regėti, reiš
kia, kad gali įsivelti į balsavi
mo kautynes ir nieko nelaimėti.

Akmenis sapnuoti, ženklina, 
kad pateksi į diskusijas spau
doje.

Aktorių vaidinant matyti, 
ženklina, kad būsi kur nors ap- 
gau'as.

Bosą sapnuoti, reiškia, ištiks 
didžios linksmybės, su besu 
draugauti — saugokis nepriete
lių, pačiam bosu būti — reiškia 
visai Aptikėtai gausi nuo žmo
nos lupti.

Altą sapne regėti, reiškia, ga
li tekti prarasti pinigus.

LB sapne matyti, reiškia, kad 
pateksi į kokius piniginius gin
čus.

Konsul. dr. P. Dnužvardj ma
tyti, reiškia, turėsi kur nors sa
kyti prakalbą.

Giltinę su dalge matyti, reiš
kia, netolimoje ateityje teks :š- 
gerti viokės.

Knrš*ą dieną sapnuot5, reiš
kia, kad atlyginimai užsaldyti 
ir greitai aitros pakėlimas ne-

Komp. t-ninską sapne regėti, 
reiškia, pili patekti į k’ną, gi 
sapne su juo bendrauti, ženkli
na, kad pateksi j labai triukš
mingą kompani’ą. 
numatomas,

Kočėlą sapnuoti, reiškia ge
rus, nuoširdžius šeimyninius 
santykius.

Kiaules sapnuoti, reiškia, 
draugas prašys paskolinti pini
gu-

Chorą girdėti ženklina, kad 
namus aplar.kvs garnys. Pač5am 
chore dainuoti, gali būti apkal
tintas kalbom, kurių nepasakei.

Kritiką sapnuoti, reiškia, kad 
kas nors gali tave apkumščiucti.

Komunistą sapnuoti, ženkli
na badus, marus, planus ir ne
pasisekimus.

Pikniką sapnuoti, reiškia, iš
kilsi į veikėjus, pačiam piknike 
dalyvauti, gali laukti galvos 
-skaudėjimų.

Indus sapne plauti, reiškia, 
kaip vyrai žemėje visus darbus 
užgrobia.

Apynius matyti besivynio- 
jant, ženklina, kad papulsi į 
kieno nors glėbį.

Balzeką sapnuoti, reiškia, ta
vo nuotrauka pateks iš karto į 
keletą laikraščių.

Bimbą sapnuoti, reiškia sun
kią chronišką ligą, gi bimbinin- 
kų susirinkime dalyvauti, rū
pinkis, nes gali tekti eiti pas 
daktarą.

Bachą sapnuoti, reiškia nu- 
gėrimui surasi pas teisin’mą.

Buržujų sapnuoti, reiškia, vie
ton vykti į Meksiką, važiuosi 
atostogų tik kur nora į Union 
P er arba į Dainavą.

Burbulus mul nius leisti, reiš 
kia ked įgausi pas rkaityti “Tie
są" arba kitą kokį ne vietinį ar 
inetinį sovietini lapą.

Baltą sapnuoti — saugokis, 
kad nepamestum pinigų.

J. Gliaudą sapne regėti, reiš
kia, kad kas nors pasiūlys tūks
tantinę.

Lupti nuo žmonos gauti, reiš
kia tave išrinks į kokią nors 
valdybą.

Karčiamą sapnuoti, reiškia 
amžinas linksmybes, pačiam 
karčiamoj būti, saugokis kapi
nių.

KULTŪRINĖMIS TEMOMIS

Vynas ir actas

Šnekučiuojasi du rašytojai.
— Sakyk, bičiuli, kaip paaiš

kinti tokį reiškinį, kad mūsų 
bendras pažįstamas, kaip drama 
turgas, buvo daugiau negu blo
gas, o ' apęs teatro kritiku, iški
lo j padangęs?

— dlš blogiausio vyno galima 
padaryti geriausią actą, — pa
reiškė antrasis.

Paveikslas ir parašas
Dailės parodoje kalbasi du 

lankytojai.
— Kodėl dailininkai savo pa

vardę visada parašo apačioje 
paveikslo?

— Ogi todėl, kad paveikslo 
nepakalbintų aukštyn kojomis.

— Įvairių esama dailininkų. 
Kai kurie “piešia” arba "tapo” 
nepaprastu būdu: šaudo į dažų 
butelius, vildamiesi, kad jie išsi
lies į nepakartojamus šedevrus, 
drobėmis vedžioja Šunis, “kur
dami” nesitikę ą jų pėdų rezgi
nį. žinia, dauguma darbuojasi 
■prastinėmis priemonėmis, savo 
rankomis.

Vienas dailininkas

VILNIAUS KRAUTUVĖJ

Pirkėjas:
— Būkite maloni, parinki e 

man nebrangų kostiumą, maž
daug septyniasdešimties rublių 
sumai. Kad atrodytų, kaip, už 
šimtą dvidešimt rublių.

Pardavėja:
— Labai gaila, tokių neturi

me. Bet yra kostiumai už šeč ’as- 
dešimt penkis Arblius. Jie visai 
tokie pat, kaip už keturiasde
šimt... , .. . ’ jLil ■ ./ .>j ■

DRAUGYSTE
—- Kada pagaliau tavoji Aldo

na prisės prie mūsų!
— Taigi, matai, kad ji sėdi su 

kitu vyriškiu!
—- Tai einam, pasikalbėsim su 

juo!
— Betgi jis jos vyras!

GAIVINANTI KRITIKO 
SAVIKRITIKA

“Nemeluok sau, nemeluok ir 
kitiems.”

“Draugo” redakcija gauna 
įvairių rankraščių. Būna raštų, 
parašytų mašinėlėm’s, kurių 
juostelės išdilę ar raidės išsi
kraipę, būna parašyta vardu, 
vietovių ir terminų, kurių, taip 
sakant, net ir va:st:ni~kas, ku
ris daktarų hieroglifus skaito, ne 
išskaitytų. Todėl mes manome, 
kad labai reikšmingos min ys 
Toronto laikraštininko Gary 
Lautens, kuris pasakoja, ka:p 
nuliūdino jį bosas, pasiūlęs do
vaną — naują rašomąją maši
nėlę.

Esą, gali kai kas, beskaitąs 
tuos žodžius, pagalvoti, kad — 
tai graži dovana? Bet klystate, 
Nauja rašomoji mašinėlė gali 
reikšti laikraš ininko karjeros 
galą.

Kai jis, gavęs dabartini dar
bą mažda-g prieš aštuonerius 
metus, nuskubėjęs į senų daik
tų krautuvę ir tuojau nusipir
kęs seną rašcmą’ą mašinėlę.

Jo pirkinys — tai buvęs ne 
tik sena, surūdijusi, mašinėlė, 
bet ir daugiau kas nors! Tai 
prietaisas, kuris spausdina daug 
mažesniu šrif u, turinti tokią

— Atsiprašau, žmonele, gerbda
mas vyrų ir moterų lygybę, dau
giau aš niekad nesakysiu, kokia 
mano nuomonė, tavęs nesiklausęs.

madą, kad dažnai raides dšmu- 
šanti vieną ant kitos arba jas 
:”kreivinanti.

Rezultate rašinys atrodo, kaip 
blogo artojo suartas laukas. To
dėl, girdi, joks redaktorius ne
pajėgsiąs išskaityli. Ir jam be
lieka tik pačiam kurti, ats'ati
dėti raides ir sakinius, kol 
kalinga tada, kai rašąs apie mo- 
dinčmo...

Ypatingai senoji mašinėlė rei
kalinga tada, kai rašąs aipe mo
teriškuosius atributus, kurių jis, 
paprastai, nežinąs ternrnologi- 
jos, kad ir apie tekius dalykus, 
ka:p moterų “brassieres”, jų 
“lib” kovas ir t. t.

O jtei pats redaktorius nebe- 
suprasiąs, kas parašyta, us pa
siusiąs straip®" į į spaustuvę, 
kad ten iššTructų.

Jo senoji mašinėlė buvusi iš
ganingas padarinys, kada jam 
reikia sudaryti smulk:us jo, 
kaip laikraštininko, išlaidų ap 
ska'čiavimus.

Tos srities jo bosas — viena
is redaktorių, .pasirašąs viską, 
ką tik jis paduodąs: ar tai bū
siančios išlaidos už apmokėte; 
“tikėtą”, už ne vie'oj "paparkin 
tą karą”, ar už nuvežimą uoš 
vės pietų į restoraną. Jam ta’ 
gal, girdi, ir būtų įdomu, bet — 
ką gi padarysi? iSUnku iš po to
kios mašinėlės išėjusį apskaičia
vimą paskaityti. P. A.

SPYGLINIKKAI GUODŽIASI

Usnis, perskaičiusi Spygliuo
se straipsnį apie kiaulės reikš
mę, atsiuntė eilėraštį apie par
šą:

Blaivininką sapnuoti, reiškia 
tulžies akmenis, pačiam būti 
sapne blaivininku, reškia, kad 
ne tu pats, o žmona iškeis tavo 
čekį.

L .
— Jauni ir seni dailininkai, 

pašokėdami lekia abstrakto me
no keliu, nes tai daug lengviau, 
kaip į pakalnę, o su vaizduoja
muoju menu tenka dirbti — lyg 
į kalną kopti.

Dail. J. Dagys

¥

"Viešpatie mano, negi mes 
tikrai nebegalime v'eni kitų iš
dergti ba svetimšalių pagalbos? 
Negi mes nebesugebame patys 
išsivanoti — padoriai, tautiškai 
ir krikšč oniškai.”

H. Nagys

Balys Chomskis,
Margučio koncerto aprašyme.

MEDICINA

Pirmiau

“Neišdžiovinfi alkoholizmo liū
no mūsų visuomenėj jokie gy
dytojų raštai”.

Dr. J. Adomavičius, 1<MJ8 m.
Dabar

“Alijošiaus geriau neimk. Jei 
tik nori burnelę išmesti, gali jo 
užsipylęs sriūbtelėti. O a alko
holis daro savo: truputis jo 
kiekvieną geriau nuteikia.”

Dr. J. Adomavičius, 1971 m.

KELIONIŲ RŪPESČIAI
Viltis

— Sakykite, ar ten priešaky
je matyti žemė, — klausia lai
vo kapitoną jūros liga sergąs 
keleivis.

— Ne, horizontas.
— Ačiū Dievui, tai vis dėlto 

geriau negu nieko.
Nuramino

Baimės apimtą lėktuvo kelei
vę pataraau’oja ramina.

— Neverta taip jaudintis, po
nia. Dar nebuvo tokio atsitiki
mo, kad lėktuvas negrįžtų į že
mę.

PASITEISINIMAS

Vakaruose vienas kaubojus 
bare sako kitam:

— Tavęs ieško šerifas. Įta
ria, kad š’andien 11 valandą 
tu nušovei Griną. Ar turi alibi,

— Žinoma, turiu. Kaip tik 
tuo metu aš nušoviau Brauną.

Lapai daugiau daro triukšmo kris
dami, negu augdami, žmogus daro 
daugiau triukšmo griaudamas, ne
gu statydamas.

DR. S. ALIŪNAS

AUKOS IR RINKĖJAI
Dainą "linelius raunu ne viena’’ prisimenant

Aukoj! dešimt per dieną,
Atiko.ii Siutą per dieną,
Bet tiem rinkėjam v’n kažko trūksta,
Kažko vis negana..

K.ai duodi maža, neramu,
Kai duodi daugel, neramu,
O kad taip imtų ir neateitų 
Nors kartą Į namus.
Kad pasitiktų pakely, 
Tartų: neduok, jei negali.
Kad negrasint.. ų eit į namus,
Būčiau tada ramus.

Piešinys V. Ramonio

Paskirt ne tik rimuotų frazių trupinius,
Paminklą pastatyt reikėjo tiems seniai,
Kurie kiekvieną mielą dieną rūpinas 
Ar švarūs kito apatiniai marškiniai.

Pr. Raščius

“Erdvėse saugiau, negu ant 
tvirtos motinos žemė3 vieškeFų 
ar miesto gatvėse. Tenai kol kas 
niekas nemiršta nuo bado, šal
čio ir ligų.”

Dali. L. Urbonas
, ¥

“Te“ka pažymėti, kad ‘‘tikrie
ji” rašytojai yra tie, kurie rašy
ti pradėjo vaikys'ėję, kur ne s 
Suvalkijos kaime su botkočiu 
ant karvės mėšlo”.

Pr. Visvydas 
¥

— Tik po mirties apie žvirbli 
sakytina, kad jis sakalu skraidė.

Jonas Kuvykas
*

— Pasaulio didiesiems žmo
nėms dažnai prikišama, kad jie 
galėję padaryti labai daug gera, 
bet nepadarę. Jie galėtų apsa
kyti: pagalvokite apie blogį, ku
rį mes galėjome padaryti, bet 
nepadarėme.

Šaukia bravo, aidi maršas — 
Per pasaulį eina paršas.
Eina gatvėm ir per krūmus 
Ir karalių lanko rūmus.
Minia barsto gėlėm kelią, 
Į padanges paršą kelia. 
Ir nuo vakaro lig ryto, 
O paskui ligi kito ryto 
Visur knisa, viską taršo ■— 
Mūsų žemė ženkle paršo.

NURAMINO
Vyras nfrties patale šalia jo 

lovos sėdinčiai žmonai:
— Brangioji, po mano mir

ties, jei kada susitucksi su kitu 
vyru, prašau neleisti jam dėvėti 
likusiu mano rūbų. Kitaip aš 
apsiversč’au savo kape ir bai
siai vaidinčiausi tau sapnuose...

Išsiblaškiusi žmona, kvapia 
nosinaite šluostydama ašaras:

— Dėl to gali būti ramus. Ge
riausiam tavo bičiuliui Džimui 
netiks tavo rūbai, nes jis visa 
galva aukštesnis už tave.

¥
— Norint būti geru, neužten

ka nutylėti apie kai kurias tiesas. 
Reikalinga kartais pasakyti ir 
nekenksmingų melagysčių.

¥
— Karūną ir ant kelmo gali

ma uždėti.
— Už nosies ne tik jaučius 

vedžioja.
¥

— Optimistas yra tas, kuris 
valgo obuolius patamsyje.

¥
Žodis “nežmoniška” kilo iš žo

džio “žmona”.
¥

—Liežuvis ir be ugnies košės 
priverda.

“Tarybų Sąjungoje dar vis 
nėra komunizmo”.

“Vilnis”, kovo 4 d.

Komunistinė meška, didžiausia tai
kos nešėja. Ką užmušė, taB ir tai
kus.
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